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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

ZATRZYMANE W KADRZE

W sobotę 27 stycznia odbył się kolejny koncert z zimowego cyklu „Krynica Źródłem Kultury”. Na scenie pojawił
się Janusz Panasewicz i Lady Pank – legenda polskiej sceny muzycznej. Wielopokoleniowa publiczność bawiła
się doskonale, a wnętrza Pijalni Głównej wypełniły się po brzegi. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć klasyki
takie jak „Mniej Niż Zero”, czy „Kryzysowa Narzeczona”, oraz utwory z albumu „Miłość i władza”, który ukazał
się w 2016r.
REKLAMA

CZŁOWIEK Z DRUGIEJ STRONY
Imię i nazwisko: Jan Golba.
Urodziłem się: w miejscowości Górki, w województwie podkarpackim.
Moja rodzina: żona Maria, mam dwie córki Justynę i Ewelinę, a także
troje wnuków: Patryka, Adriankę i Jasia.
Zajmowane stanowisko: burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna.
Przebieg kariery zawodowej: w latach 1979 – 1988 byłem kierownikiem działu Zarządu Okręgowego Funduszu Wczasów Pracowniczych,
w 1988 r. zastępcą naczelnika a do 1990 r. naczelnikiem Miasta Krynica. Funkcję burmistrza Krynicy pełniłem w latach 1990 – 2002. Następnie, w latach 2003 – 2006, pracowałem jako dyrektor generalny
Urzędu Wojewódzkiego. Potem byłem zastępcą burmistrza Szczawnicy (2006 – 2009). Od 2009 r. sprawuję funkcję burmistrza Muszyny.
Moją pierwszą wypłatę wydałem na: zakup zestawu do nauki języka
hiszpańskiego.
Lubię jeść: nie mam szczególnych preferencji kulinarnych, ale pierwszeństwo daję krewetkom.
Po godzinach: piszę dużo artykułów naukowych. Zimą jeżdżę na nartach, latem gram w tenisa. Lubię także grać w piłkę nożną halową i zajmować się moim ogrodem.
Mój samochód: to Toyota Avensis.
Ostatnio czytałem: „Zaginione królestwa” autorstwa Normana Daviesa oraz „Historię dyplomacji” - pracę zbiorową w rosyjskiej wersji językowej.
Na bezludną wyspę zabrałbym: jeżeli nie można kogoś bliskiego, to lornetkę. Może coś wypatrzę.
Złości mnie: chyba już bardzo niewiele rzeczy.
Śmieszy mnie: wiara polityków w swoją nieomylność i przekonanie,
że ich misja jest wieczna.
Cieszy mnie: końcowy efekt pracy, taki jak inwestycje, opracowania itp.
Uwagi DTS: Przeczytaj, co burmistrz muszyny Jan Golba mówi nt.
uchwały antysmogowej – str. 3. i planowanych zmian dotyczących
skrócenia kadencyjności wójtów i burmistrzów – str. 16-17.
(AM)

FOT. Z ARCH. J. GOLBY.
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Ważny temat

FERIE'17

Powietrze nie zna granic, smog tym bardziej
Z Nowego Sącza, i nie tylko, znikną
kopciuchy. Wprowadzone przepisy antysmogowe popierają gminy uzdrowiskowe, także Muszyna, której NIK
zarzucił przekroczenia stężeń szkodliwych substancji w powietrzu.
Sejmik Województwa Małopolskiego 23 stycznia jednogłośnie przyjął uchwałę antysmogową. Przepisy mają wejść w życie od
1 lipca. Jak zakładają, będzie można nadal korzystać z węgla, ale zakazane będą paliwa niskiej jakości,
w tym między innymi muły węglowe. W nowych domach będą mogły być zamontowane tylko kotły
grzewcze piątej generacji. Natomiast do 2023 roku w budynkach
mieszkalnych muszą być wymienione stare piece na ekologiczne.
Kontrola przestrzegania przepisów
przez właścicieli budynków będzie
realizowana przez służby gminne.

Kopciuchy do eliminacji
Uchwała antysmogowa jest ważna między innymi dla Nowego Sącza, który według Polskiego Alarmu Smogowego należy do jednych
z najbardziej zanieczyszczonych
miast w Polsce. Nowe przepisy pozwolą na bardziej sprawne pozbycie się kotłów ze szkodliwą emisją.
- To krok we właściwym kierunku. Przede wszystkim eliminuje tzw. kopciuchy. Ich sprawność ocenia się na trzydzieści
procent, a wielkość emisji zanieczyszczeń jest 10 razy większa niż
normalnego pieca. Liczymy, że część
z nich zostanie wcześniej wymieniona z powodu normalnego zużycia. Na
efekty trzeba będzie poczekać jednak
wiele lat, bo nie można wymagać
od mieszkańców natychmiastowej
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wymiany kotłów. Te nowszej generacji są bardzo kosztowne i nie wszystkich będzie stać na ich zakup. Dlatego
ważne są w dalszym ciągu dopłaty do ich wymiany – uważa dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
w nowosądeckim magistracie Marta
Wieciech-Kumięga.
Do tej pory w Nowym Sączu
w ramach programu „Kawka”
z ponad czterech tysięcy pieców
węglowych udało się wymienić
na te bardziej ekologiczne ponad 600.

NIK kwestionuje jakość powietrza
w uzdrowiskach
Nowe przepisy antysmogowe,
które mają niebawem wejść w życie, mobilizują też sądeckie uzdrowiska. Najwyższa Izba Kontroli
w swoim najnowszym raporcie powołując się na dane WIOŚ zwraca
uwagę, że stwierdzono przekroczenia stężenia szkodliwych substancji w strefie, w której między
innymi znajduje się Muszyna, Żegiestów i Złockie. Inspektorzy NIK
zwracają jednak uwagę na konieczność przeprowadzania takich badań
bezpośrednio na terenie uzdrowisk.
- Wielokrotnie powtarzałem,
że stan czystości powietrza powinien być podawany bezpośrednio
z miejscowości, a nie ze strefy tłumaczy Jan Golba, burmistrz Muszyny. - Obecnie dane są niemiarodajne, bo uśrednia się je ze strefy
oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od uzdrowiska, na przykład
z Nowego Sącza. Mam stację monitoringu, ale co z tego, jak nikt
nie bierze tych danych pod uwagę, bo obowiązuje tylko państwowy monitoring. Według naszych
pomiarów nie ma u nas takich

przekroczeń, które by kwestionowały nasz status.
Jak dodaje Jan Golba, w ostatnich latach w uzdrowisku przeprowadzono szereg działań poprawiających jakość powietrza. Budynki
użyteczności publicznej, sanatoria
czy pensjonaty w większości przeszły z opalania węglem na ogrzewanie gazowe. Mieszkańcy mogą też
liczyć na dofinansowanie do wymiany starych kotłów węglowych
na te bardziej przyjazne środowisku. W planach jest też wdrożenie paliwa niskoemisyjnego, czyli
błękitnego węgla, który ma obniżyć ilość szkodliwych substancji
w powietrzu.

Potrzeba kompleksowych działań
- Uchwała antysmogowa to kropla w morzu potrzeb, walka ze
smogiem wymaga działań wielopłaszczyznowych i powinna dotyczyć całego obszaru kraju, a nie
tylko jego wycinka. Takie przepisy powinny być stworzone na
szczeblu centralnym, bo powietrze
przecież nie zna granic. Oprócz
wymiany pieców powinno się też
zadbać o szereg zachęt dla mieszkańców, które ich skłonią do używania paliw ekologicznych - zaznacza Jan Golba.
Burmistrzowi Muszyny wtóruje
Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy.
- Uchwała prawdopodobnie nie
byłaby potrzebna, gdyby udało się
wywalczyć na szczeblu rządowym
dopłaty do najbardziej ekologicznego paliwa jakim jest gaz. Zdaję
sobie sprawę, że to nie jest łatwe
zadanie, bo nie wszystkie gminy
są w pełni zgazyfikowane, ale ten
proces przecież cały czas trwa,
więc być może warto się nad tym

pochylić w przyszłości - uważa
Dariusz Reśko.

Dzieci zaglądają do kotłowni
Na jakość powietrza ma wpływ
każdy z nas. Jak przekonuje dyrektor Katolickiego Centrum Edukacji
Młodzieży Kana Grzegorz Tabasz,
ważna jest edukacja i uświadamiane od najmłodszych lat, jak groźny
dla zdrowia i życia jest smog. Ekolog i przyrodnik jest inicjatorem
projektu „Czyste powietrze - czysta sprawa”, który był realizowany
w sądeckich szkołach. 26 stycznia
program podsumowano w Nowym
Sączu.
Akcja polegała na edukacji dzieci o szkodliwości spalania śmieci
w piecach domowych. Projekt objął 140 klas szkół podstawowych
w mieście i regionie czyli 2700
uczniów. Szczególny nacisk był
położony na ochronę powietrza,
ograniczenie niskiej emisji i prawidłowe zagospodarowanie odpadów. Warsztaty przeprowadziło
ponad 70 wolontariuszy, licealistów i studentów.
- Mamy nadzieję, że efekty
szkoleń będą za jakiś czas widoczne - mówi Grzegorz Tabasz. - Ucząc
dzieci, dotarliśmy tym samym do
2700 rodzin. Dziecko zaniosło taką
wiedzę do domu, być może zajrzało
do kotłowni, co tam się pali, zwróciło uwagę rodzicom. Zakładamy, że dzięki temu z czasem ludzie
przestaną wkładać tony śmieci do
pieców. Najważniejsze aby działać, nie tylko mówić. To jest nasza
inwestycja w zdrowie!
Wa r s z t a t y
a n t y s m o g owe
w sądeckich szkołach mają być
kontynuowane.
MONIKA CHROBAK
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ANTYSMOG W AKCJI
Informacji wciąż mało
Aplikacje mobilne, informacje na
stronach internetowych lub prasie
- czy to wystarczy, aby mieszkańcy naszego miasta czuli się dobrze
poinformowani o stanie powietrza w Nowym Sączu? Nowoczesna
wspólnie z grupą działaczy inicjatywy Czyste Niebo Nad Ziemią Sądecką dowodzą, że niestety niekoniecznie. A przekonano się o tym
w trakcie kampanii „Stop smog”,
która odbyła się 28 stycznia, na płycie sądeckiego rynku.
- Podczas rozmów z mieszkańcami przedstawialiśmy dekalog
antysmogowy proponowany przez
Nowoczesną – mówi Jacek Gwóźdź,
przewodniczący koła Nowoczesnej
w Nowym Sączu. - Z ankiety, jaką
przeprowadziliśmy, wynika, że
problem smogu jest bardzo ważny
dla mieszkańców naszego miasta.
Jednocześnie mieszkańcy w znaczącej większości nie wiedzą, gdzie
i jak mogą uzyskać informację
o jakości powietrza.
(TB)

Wspólnym głosem w debacie
Smog nie ma barw partyjnych,
nie zatrzymuje się też na rogatkach
miast – z takim zdaniem zgodzili się
uczestnicy debaty „Jak poskromić
smoga?”, która odbyła się w Nowym Sączu 30 stycznia.
- Debata miała charakter trochę
open-space, w związku z tym interakcja widowni i prelegentów była
ważną jej częścią – można było zadać trudne pytania i poznać zdanie
decydentów, a decydenci mogli się
dowiedzieć, co myślą i proponują
zwykli mieszkańcy oraz eksperci.
Praktycznie wszyscy zgadzamy
się co do metod walki ze smogiem
– konieczności norm dla kotłów
i paliw stałych. Wszyscy politycy
mają przekonanie, że to problem
całego regionu i trzeba z nim walczyć kompleksowo. Dla nas, czyli
dla SAS, była to wręcz kopalnia
pomysłów, które będziemy mogli wykorzystywać i proponować
w naszej dalszej działalności - relacjonuje Bartłomiej Orzeł z Sądeckiego Alarmu Smogowego.
(AM)
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Pragnę serdecznie podziękować
Panu Ryszardowi Nowakowi
prezydentowi Nowego Sącza,
za remont chodników
przy ul. Lwowskiej.
Dziękuję również
Zarządowi Osiedla Piątkowa
za zorganizowanie spotkania
noworocznego dla Seniorów.
Z poważaniem
Kazimierz Śliwa

Dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Krynicy-Zdroju
informuje o wywieszeniu
wykazu części nieruchomości
przeznaczonej do oddania
w dzierżawę na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim oraz na
stronie internetowej szkoły

www.krynica.szkola.pl

FERIE'17
Wczoraj i dziś
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Panny Krysie z turnusu trzeciego
Życie towarzyskie i erotyczne

FOT. Z ARCH. KRYNICKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

„A panna Krysia, panna Krysia królowała na
turnusach nie od dzisiaj i każdego roku o tej
porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł…”.
Któż nie pamięta znanej ballady Wojciecha Młynarskiego, znakomicie odpowiadającej o klimatach uzdrowiskowych. Poeta miał
na myśli bliższe mu sercem Zakopane, ale
czyż w Krynicy-Zdroju nie bywały podobne panny Krysie, Zosie na przestrzeni dziejów uzdrowiska?

Popyt na córy Koryntu
Przecież nie samą wodą mineralną kuracjusz żył i żyje do dzisiaj. Są także inne
rozrywki ku pokrzepieniu ciała i ducha.
A życie towarzyskie zawsze kwitło, chociaż style się zmieniały, bo i kuracjusze
wywodzili się z różnych stanów społecznych. Niemniej pisać, że życie erotyczne
w najsłynniejszym polskim uzdrowisku
Krynicy-Zdroju było na marginesie, byłoby
całkowitą nieprawdą. Konwenanse mimo
wszystko zobowiązywały, więc nie zawsze
wspomniana panna Krysia musiałaby być
kobietą lekkich obyczajów, tudzież archaicznie zwaną córą Koryntu. Ależ przecież
takich panien nie brakowało, bo był na nie
popyt, a i podaż była spora. Przyjeżdżali
też i młodzi chłopcy do „opieki” nad starszymi paniami.

Pokój za buty
Przedwojenny rozchwytywany pisarz
Michał Choromański w swojej „Zazdrości i medycynie” opisywał perypetie miłosne, a akcja tychże rozgrywała się między innymi w Krynicy-Zdroju. W okresie
międzywojennym uzdrowisko oferowało
kuracjuszom nie tylko wspomnianą wodę
mineralną do picia i kąpieli, ale też liczne
rozrywki. Oczywiście miały one związek
ze stanem portfeli. Boć przecież wytworne pensjonaty Lwigród, Patria, Soplicowo, Goplana, Witoldówka, miały za wysokie progi dla większości pospólstwa,
skoro pokój kosztował 24-28 złotych za
REKLAMA

Restauracja w Krynicy sprzed lat
dobę. A w tych czasach dobre buty skórzane firmy Bata kosztowały w granicach
17-30 złotych.

i bale odbywały się w Domu Zdrojowym
i w wielkich pensjonatach. Był też wytworny Klub Towarzyski. Tak więc była możliwość zaprezentowania kreacji, elegancji
i wytwornych manier. Ale nie tylko tam.

Dancingi dla wytwornych kreacji
„Przewodnik Zdrojowo-Turystyczny”
z 1934 r., w którym opisano ponad 400 polskich uzdrowisk, sporo miejsca, co oczywiste, poświęcił Krynicy. Wymienia szereg
dostępnych w mieście rozrywek. Orkiestra Zdrojowa, która notabene w ubiegłym
roku obchodziła piękny jubileusz 120-lecia istnienia, koncertowała rano i po południu w muszli na Deptaku. Koncerty solowe i symfoniczne odbywały się w sali Domu
Zdrojowego. Teatr Stały (miejski ze Lwowa)
przedstawiał w sezonie dramaty, komedie,
operetki. Kino było w gmachu teatralnym,
kabaret w Bagateli. Dancingi miały miejsce w kawiarni Domu Zdrojowego, w wytwornej sali Lwigrodu i w kilku pierwszorzędnych restauracjach. Zabawy taneczne

Pod okiem matron
Temu służyły też liczne korty tenisowe,
konkursy hippiczne, wyścigi automobilowe. Podobnie było też w sezonie zimowym. I wtedy rozrywek nie brakowało.
Panny, niekoniecznie Krysie, miały jednak
nad sobą nadobne matrony (matki) a także panie do towarzystwa, jako tzw. przyzwoitki. Na wspomnianych balach, nartach
to nie była tylko rewia mody, ale też możliwość ustrzelenia tzw. dobrej partii małżeńskiej. Z pewnością samotni mężczyźni z solidnymi portfelami korzystali też
i z uciech cielesnych z córami nieciężkich
obyczajów, ale o takich sprawach dżentelmeni nie mówili, a i też ówczesne kroniki
towarzyskie skrzętnie milczały.

Po 1945 r., kiedy świat uzdrowiskowy przekręcił się o 360 stopni, lud pracujący miast i wsi ruszył szeroką ławą do
burżuazyjnych, kapitalistycznych miejsc
występku. Rozrywki zrobiły się bardziej
siermiężne. Czuwał nad dobrym wypoczynkiem klasy robotniczej Fundusz Wczasów Pracowniczych. Wciąż pito i brano kąpiele w bąbelkach wody mineralnej. Ale
przecież, jak wspomniano wyżej, nie samą
wodą człowiek żyje. Więc też odbywały się
dancingi, szanujące się pensjonaty dzień
w dzień organizowały fajfy.
W każdym domu wypoczynkowym,
a jakże, był człowiek od spraw kulturalno-oświatowych. Życie towarzyskie również
kwitło, bo przecież górnicy, hutnicy byli
elitą finansową PRL. Miejscem na prawdziwe, niekiedy niewyszukane rozrywki
była słynna Hawana - kultowa restauracja, która dzisiaj dożywa swoich ostatnich chwil. W każdym niemal pensjonacie,
domu wczasowym był zespół muzyczny.
„Mucho, mucho! Jesteśmy na wczasach
w tych góralskich lasach”, jak śpiewał
Wojciech Młynarski. Była kasa, była rozrywka w restauracji, a kiedy ochota była,
to brało się pół litra do pokoju i w większym gronie uprawiało życie towarzyskie
i erotyczne. W sezonie letnim i zimowym
następował przecież istny zjazd panien
Kryś, Danuś, Zoś i innych o przybranych
imionach.

Więzy nie tylko małżeńskie
Po kilku dniach turnusu, jeszcze przed
paroma dniami samotne osoby, czule trzymały się za rączki na Deptaku. Kwitła przecież turnusowa miłość, a jeśli nie ona, to
choćby przyjaźń. Po solennych zapewnieniach, że będzie się do siebie pisało, więzy
się urywało. Chociaż z drugiej strony węzłem małżeńskim w tych okolicznościach
też połączyło się wiele osób.
JERZY WIDEŁ
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MUSZYNA JASIEŃCZYK

Zapraszamy Państwa na położony na zboczach Kotylniczego Wierchu w miejscowości
Muszyna Złockie tor do jazdy na sankach, trikke skki i snowboardzie.
Gwarantujemy niezapomniane wrażenia i świetną zabawę dla całej rodziny.

DODATKOWE
INFORMACJE:
Trasa o długości 1800m,
przygotowywana ratrakiem
Udostępniamy specjalne sanki
z hamulcem i amortyzatorem
posiadające certyfikat
bezpieczeństwa TUV
Jazda na ślizgostradzie
tylko po wcześniejszej rezerwacji
Grupy indywidualne od 3 osób:
można dokonywać rezerwacji
na równe godziny tj. 10.00 i 15.00
Grupy zorganizowane powyżej 6 osób:
możliwa jazda w dowolnym czasie
między 9.00 a 20.00
po wcześniejszej rezerwacji
Gości zabieramy z parkingu
przed lasem i dowozimy
na ślizgostradę ok. 1,3 km, (patrz mapa 1)
Wywóz na ślizgostardę
specjalnymi pojazdami terenowymi
Jazda na torze saneczkowym
jest bezpieczniejsza niż jazda na nartach
Można ślizgać się również
na snowboardzie i trikke skki
(wymagany własny sprzęt)
Jazda obowiązkowo w kaskach,
istnieje możliwość skorzystania
z usług wypożyczalni
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MAPA 2

mob: 509 908 638

Nauka jazdy na trikke skki możliwa na TRIKKE SKKI ARENA w Krynicy Słotwinach Górnych
(tel. kontaktowy 503 461 003)
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W Krynicy spotkasz nawet żyrafę
Choć w zasadzie każdy egzemplarz ma swoją własną gablotkę, na zwiedzających czekają także bardzo ciekawe inscenizacje. – Staram się pokazać zwierzęta w różnych sytuacjach, tak jak występuje to w naturze – mówi Józef Łuczak.
- Stąd chociażby scenki pokazujące np. osłabionego dzika
atakowanego przez lisy, borsuka atakującego warchlaczka, lisią rodzinę przed wejściem do nory czy dwa bawiące się warchlaki. I rzeczywiście, gdyby nie szyby gablot,
w których umieszone są zwierzęta, przez moment można
by odnieść wrażenie, że obserwujemy autentyczne zmagania zwierzaków na łonie natury.
- W swojej pracy preparator musi wiernie oddać nie tylko wygląd zwierzęcia, ale w wielu wypadkach także jego ruchy czy pozycje jakie przybiera. Nawet oczy muszą być dokładnie takie, jakie występują w naturze u danego gatunku,
tutaj nie można „iść na skróty” – podkreśla Józef Łuczak.
I rzeczywiście, założyciel i gospodarz muzeum na skróty
nie idzie, o czym świadczy niezwykła pieczołowitość, z jaką
podchodzi do preparowanych przez siebie okazów. Wyraźnie
widać to podejście w przypadku różnego rodzaju owadów
czy drobnej zwierzyny, wymagającej bardzo dużej precyzji.
Ale nie tylko, bo także flora afrykańska jest bardzo starannie zasuszona i wyeksponowana.

Setki gatunków zwierząt i roślin pochodzących z różnych stron
świata. Swojskie jelenie, rysie, wilki czy dziki, ale także egzotyczna
fauna z dalekiej Afryki o tajemniczo brzmiących nazwach - gnu,
eland, kudu oryks czy sprinbok. Gdzie to wszystko można zobaczyć? Jest takie miejsce w Krynicy, a nazywa się „Łuczakówka”.
Choć Krynica-Zdrój nie jest dużą miejscowością, do Prywatnego Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego „Łuczakówka”
założonego i prowadzonego przez Józefa Łuczaka wcale nie
jest łatwo trafić. Dla turystów i kuracjuszy, zwykle ograniczających swoje spacery do okolic Deptaka, wyjście pod górę
Holica może okazać się prawdziwą wyprawą. Warto jednak
podjąć ten wysiłek, bo na miejscu oprócz niezapomnianego widoku na panoramę doliny Kryniczanki, samą Krynicę i otaczające ją góry, na odwiedzających czekają atrakcje,
których trudno szukać nie tylko na terenie całej Sądecczyzny, ale zapewne również i Małopolski. Bo czy spotkał ktoś
w naszych okolicach żyrafę, szakala, antylopę gnu, indyjską kobrę albo małego kajmana? Ale po kolei.

Józef Łuczak to człowiek, którego zdjęcie powinno znaleźć się w słowniku obok definicji słowa „pasjonat”. Były
żołnierz WOP i Funkcjonariusz Straży Granicznej, zawodowy rusznikarz, myśliwy, przyrodnik, preparator zwierząt
i roślin, a także zapalony edukator z zaangażowaniem i pasją oprowadzający gości po stworzonym przez siebie królestwie fauny i flory. Królestwie, które pieczołowicie tworzy
już od wielu lat. Kiedy się zaczęło?
- O założeniu muzeum myślałem od bardzo dawna –
mówi Józef Łuczak. – Ale możliwe stało się to dopiero po
przejściu do cywila. W 2005 roku przeszedłem na emeryturę i miałem rok na urządzenie wszystkiego. Muzeum ruszyło 10 czerwca 2006 r. Jego otwarcie zbiegło się w czasie z wystawą urządzoną przez myśliwych zatytułowaną
„Łowiectwo w malarstwie i rzeźbie”, którą zorganizowano w Pijalni Głównej.
Choć samo muzeum istnieje kilka lat, jest ono efektem pasji, która rozwinęła się ponad 30 lat temu dzięki ojcu Józefa
Łuczaka, zapalonemu myśliwemu i preparatorowi. Najpierw
syn towarzyszył ojcu, a potem sam podążył swoją łowiecką
ścieżką, która wiodła nie tylko przez nasze pograniczne tereny, ale także przez egzotyczne kraje jak chociażby afrykańska Namibia. Stamtąd też pochodzą zgromadzone przez
Józefa Łuczaka niezwykłe okazy, których próżno szukać
w muzeach naszego regionu.

Paw indyjski zerka z sufitu
Ale zanim zwiedzający „Łuczakówkę” goście będą mogli bliżej zapoznać się z fauną i florą Czarnego Lądu, czeka
na nich pierwsza sala zwana, ze względu na zgromadzone
okazy, „salą ptasią”.
- W „sali ptasiej” zgromadziłem kilkaset spreparowanych ptaków, są to przede wszystkim ptaki śpiewające,
ozdobne i łowne. Około 80 procent z nich to ptaki chronione. Oczywiście, nie wszystkie zostały przeze mnie

FOT. TATIANA BIELA

Od 30 lat na łowach

upolowane, część ptaków straciła życie w różnych wypadkach np. samochodowych albo sam je znalazłem, albo
też dostałem od ludzi, którzy wiedzieli o mojej pasji. Czasami dostaję też gotowe, spreparowane okazy. Aby trzymać w domu chronione gatunki, musiałem postarać się
o odpowiednie zezwolenia, ale nie było z tym większego problemu.
Choć w „sali ptasiej” dominują rzecz jasna ptaki (na
czele z umieszczonym na suficie pawiem indyjskim, prezentującym w całej krasie swój imponujący ogon), można tam także spotkać inne zwierzęta, w tym węża boa
i indyjską kobrę. Ptaki Józef Łuczak preparuje samodzielnie. Gady i większa zwierzyna wysyłane są do zaprzyjaźnionego preparatora.

Lis atakuje dzika
W drugiej sali, zwanej „salą zwierząt grubych i drapieżników” zwiedzający mogą obejrzeć m.in. spreparowane w całości wilki, dziki, żbika, bobry, szopa pracza, czy rysia. Ale
to nie wszystko, bo choć w sali znajdują się zasadniczo zwierzęta z naszych lasów, można także zapoznać się z owadami
i roślinnością z pustynnej Namibii oraz imponującą kolekcją motyli i owadów, zarówno krajowych, jak i tych bardziej
egzotycznych. A na ścianach wiszą zbiory wieńców jelenich
i parostków sarnich, łopaty łosia, poroża danieli i muflona.
Nad nimi góruje z sufitu olbrzymi orzeł o półtorametrowej
rozpiętości skrzydeł.

Okazy z afrykańskiego safari
No właśnie, Afryka. Jej przedsmak można poczuć już
w korytarzu muzeum, gdzie oczom zwiedzających ukazuje
się m.in. medalion jednej z najbardziej znanych antylop afrykańskich czyli antylopy gnu. Ale to oczywiście nie wszystko, bo afrykańska kolekcja Józefa Łuczaka jest bogata i naprawdę robi wrażenie. Kudu oryks zwany antylopą końską
sprinbok czyli antylopa skoczek, hartebeest (bawolec), antylopa eland oraz antylopa krowia… Część okazów znajduje
się na parterze, cześć zaś na piętrze. A wchodzącego na piętro gościa wita majestatyczny medalion żyrafy z charakterystyczną, łaciatą szyją. Żyrafy są zresztą dwie, w tym jedna upolowana przez gospodarza.
- Namibię odwiedziłem dwukrotnie, by wziąć udział
w safari – mówi Józef Łuczak. – Część okazów upolowałem
sam, inne to prezenty np. guziec czy struś.
Trudno wymienić wszystkie zwierzęta znajdujące się
w kolekcji właściciela „Łuczakówki”, nie miało by to zresztą większego sensu. Każdy zainteresowany bogatym światem fauny i flory sam może przecież odwiedzić to krynickie
muzeum, a jeśli wcześniej umówi się z gospodarzem, będzie
mógł liczyć na oprowadzenie po kolekcji przez jej właściciela. To dobra opcja, bo Józef Łuczak to prawdziwa kopalnia
wiedzy wspartej bogatym doświadczeniem i prawdziwą miłością do świata natury, z którym od kilkudziesięciu lat obcuje. A na pożegnanie goście muzeum mogą się zapoznać
z bogatą kolekcją broni właściciela muzeum oraz z hodowanymi przez niego danielami i muflonem, zaś w sezonie letnim także i z żabami. I oczywiście podziwiać wspaniałą panoramę Krynicy i okolicznych gór, roztaczającą się z ogrodu
„Łuczakówki”.
TATIANA BIELA

REKLAMA

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Krynicy-Zdroju zaprasza na
ślizgawki w okresie ferii zimowych
na lodowiska w Krynicy-Zdroju, Tyliczu,
Mochnaczce Wyżnej oraz Czarnym Potoku.
Na miejscu czynne wypożyczalnie łyżew.
Informacje pod numerem telefonu 18 472 38 24.
Zapraszamy

2 lutego 2017 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

Inwestycje

FERIE'17

7

Szpitalowi rośnie nowe skrzydło
Siarczyste mrozy na razie wstrzymały rozbudowę krynickiego szpitala, ale
wykonawca zapewnia, że zdąży na
czas. Modernizacja to wyjście naprzeciw wymogom sanitarnym Ministerstwa Zdrowia.
Obok
budynku
Szpitala
im. dra J. Dietla widać już zarys powstającego skrzydła. Jednak kontynuacja prac budowlanych jest
na razie niemożliwa ze względu
na zimno. – Jesteśmy przed betonowaniem pierwszego poziomu, tak zwanego „minus jeden”,
gdzie będzie się mieściła centralna

sterylizatornia i pomieszczenia gospodarcze. Mamy nadzieję, że gdy
skończą się te mrozy, prace będą
się posuwać do przodu – liczy Sławomir Kmak, dyrektor szpitala
w Krynicy-Zdroju.
Żeby nadążyć za wymaganiami
resortu zdrowia, szpital musi uporać się z pracami jeszcze w tym roku.
Wszystko wskazuje na to, że to się
uda. Inwestor zapewnia, że prace idą
zgodnie z planem, a data zamknięcia inwestycji, czyli 31 października, nie jest zagrożona. Po zakończeniu prac władze szpitala zostawią
sobie jeszcze czas na ich rozliczenie

wszystkie sale będą w systemie
„matka z dzieckiem”. Każdy rodzic będzie miał nie tylko możliwość
przebywania z własnym dzieckiem,
ale będą to także warunki komfortowe. Będzie łóżko dla rodzica, czyli odpowiedni standard dla osoby,
która musi przebywać ze swoim
dzieckiem w szpitalu – dodaje Sławomir Kmak.
Pomieszczenia po dotychczasowych oddziałach zostaną przystosowane do funkcjonowania laboratoriów i pracowni poradni
specjalistycznych, w których teraz
panuje ciasnota. Powstanie nowego

i odbiór. Pierwsi pacjenci skorzystają
z nowych pomieszczeń na początku
2018 roku. Powstająca konstrukcja
ma mieć docelowo powierzchnię 2,5
tys. metrów kwadratowych i przylegać do bryły szpitala.
Nowy budynek będzie się składał z czterech kondygnacji, a każda
z nich będzie służyła innemu celowi. Licząc od najniższego poziomu,
znajdą się tam kolejno: sterylizatornia, oddział pediatrii, blok operacyjny i intensywna terapia. Dzięki tym
pracom zyskają zwłaszcza rodzice odwiedzający na pediatrii swoje pociechy. - Po tej rozbudowie

skrzydła wiąże się ze zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych,
ale władze szpitala zapewniają, że
uzupełnią ją kosztem pasa zieleni
i niepotrzebnego ronda.
Rozbudowę szpitala finansuje
głównie Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. – Mamy również złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na 3 mln zł
i czekamy na rozpisanie konkursu
przez marszałka – informuje dyrektor. Wszystkie prace łącznie z wyposażeniem nowych pomieszczeń mają
kosztować 20,5 mln zł.
KRYSTYNA PASEK

FOT. WIZUALIZACJA AUTORSTWA FIRMY „NEON” Z CZĘSTOCHOWY

SPROSTOWANIE

REKLAMA

naturalna woda mineralna rozlewana jest w Uzdrowisku Muszyna
z odwiertów zlokalizowanych na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Jest wodą alkaliczną,
wysokozmineralizowaną, magnezowo-wapniową. Jej orzeźwiający smak oraz składniki mineralne, takie
jak: magnez, wapń, potas, sód, żelazo, powodują, że Muszynianka ma właściwości odżywcze. W swoim
składzie posiada także wodorowęglany i siarczany, które alkalizują kwasy żołądkowe i są korzystne dla osób
cierpiących na nadkwasotę. Przyczyniają się również do obniżenia zawartości cukru we krwi i regulują jej PH.
Systematyczne picie „Muszynianki” nie tylko uzupełnia braki wody w naszym organizmie, ale też pozwala na
korygowanie nieprawidłowości wynikających z niedoborów mineralnych i wadliwej przemiany materii.

33-380 Krynica Zdrój,
ul. Kościuszki 58 | tel./fax: +48 18 471 21 34
e-mail: biuro@muszynianka.pl | www.muszynianka.pl
Rekomendowana przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny

Lenin wiecznie żywy
Dawno, dawno temu popularne było powiedzenie: „Mówisz Lenin, myślisz partia. Mówisz partia, myślisz Lenin”. No i dobrze, starsi
być może pamiętają, młodsi nie muszą, bo żyją w innym świecie, najczęściej świecie smartfonów i tym podobnych urządzeń. W ostatnim
numerze DTS wiecznie żywy Lenin uśmiechnął się do nas zza grobu
(a w zasadzie zza mauzoleum) przy użyciu słownika programu Word.
Pisaliśmy o krynickim Hotelu Palace „Patria”, a wszystkowiedzący
komputer poprawił na… Partia. Nie zauważyliśmy, nasza wina, nasz
wstyd. Tym prostym sposobem reanimowaliśmy wspomniane hasło
sprzed lat: „Piszesz Patria, myślisz Lenin”. A w zasadzie Word myśli za
ciebie. Przepraszamy.
REDAKCJA
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Raport GOPR
KRONIKA ZDARZEŃ:
• 27 stycznia o godz. 13.32 dyżurni CSR
GK GOPR otrzymali zgłoszenie od 15-latki przebywającej w okolicy Góry Parkowej. Młoda kobieta doznała urazu kończyny
dolnej. Po zaopatrzeniu ratownicy przetransportowali poszkodowaną do szpitala
w Krynicy-Zdroju.
• 28 stycznia o godz. 16.30 dyżurni CSR GK GOPR otrzymali zgłoszenie
od turystki przebywającej na Górze Parkowej. Doznała ona urazu prawego podudzia. Po zaopatrzeniu ratownicy przetransportowali poszkodowaną do szpitala
w Krynicy-Zdroju.
• 29 stycznia o godz. 8.30 dyżurni CSR GK
GOPR otrzymali zgłoszenie od turysty, który doznał urazu kolana. Mężczyzna znajdował się przy schronisku na Łabowskiej Hali.
Kontuzja ta całkowicie wykluczyła możliwość dalszej wędrówki. Ratownicy samochodem terenowym, następnie skuterem
śnieżnym dotarli do schroniska. Po zaopatrzeniu przetransportowali poszkodowanego do szpitala w Krynicy-Zdroju.
• 29 stycznia o godz. 11.20 oraz 11.50 ze
względu na brak możliwości dojazdu karetki pogotowia, ratownicy GK GOPR transportowali do szpitala w Krynicy-Zdroju
poszkodowanych narciarzy z Polany Izwór
w dolnej części trasy Jaworzyny Krynickiej.
• 29 stycznia o godz.12.20 dyżurni CSR
GK GOPR otrzymali zgłoszenie dotyczące
urazu stopy, 8-latka przebywała w okolicy Góry Parkowej. Po zaopatrzeniu ratownicy przetransportowali poszkodowaną do
szpitala w Krynicy-Zdroju.

MANEWRY:
Od 27 do 29 stycznia ratownicy GK GOPR uczestniczyli
w II Zimowych Manewrach Grup Poszukiwawczych Bukowiec
-Jamna 2017, zorganizowanych przez OSP GRS Nowy Sącz.
Rolą ratowników GK było przygotowanie szkolenia oraz
przeprowadzenia akcji symulowanych z zakresu działania na
lawinisku, a także zorganizowanie sektorów w terenie, dla zespołów ratowniczych działających w formule „szybkich trójek”. W ramach wykładu ratownik Łukasz Smetana przedstawił prezentację dotyczącą działań ratowniczych związanych
z hipotermią. W manewrach uczestniczył również Mariusz Liana wraz z psem Ateną. Ich zainteresowaniem cieszyły się panele poświęcone czworonożnym ratownikom.
(GOPR)
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Był nestorem ratownictwa górskiego
30 stycznia w wieku 83 lat zmarł
w Krynicy-Zdroju ratownik GOPR Władysław Maternicki, przez kolegów zwanym „Władziem”. Urodził się w Krynicy
i było to jego ukochane miasto. Znał tu
każdy zakątek i jego historię. Znał mieszkających tutaj dziś i kiedyś ludzi oraz
koleje ich losów. O każdym mógł snuć
długie opowieści. Był autorem pionierskiego opracowania o starym zabytkowym cmentarzu w Krynicy.
Ale chyba najbardziej sprawdził
się jako działacz turystyczny. Zamiłowanie do gór i ich znajomość sprawiła, że należał do wielu organizacji
turystycznych w Krynicy. Do PTTK
zapisał się w 1958 r. i zdobywał coraz
to wyższe stopnie w tej organizacji.
Był przewodnikiem beskidzkim od
1966 r., przodownikiem i instruktorem turystyki narciarskiej od 1964 r.
Najlepiej jednak czuł się zimą
w górach. Wędrował po nich na nartach. To zamiłowanie do zimy i nart
zaowocowało jego przynależnością
do Grupy Krynickiej GOPR. Ratownikiem górskim został w 1960 po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia
pod okiem ratowników tatrzańskich
w Zakopanem. Uczestniczył w wielu
wyprawach ratunkowych i poszukiwawczych w Beskidzie Sądeckim

REKLAMA

OKNO DO DACHÓW PŁASKICH DEF

ZAPROŚ ŚWIATŁO
DO DOMU

innowacja
WPOLECANATWOIM
DOMU
PRZEZ PROFESJONALISTÓW

Okno DEF zaprojektowane i wykonane
w nowoczesnym wzornictwie zostało wyróżnione
prestiżową nagrodą Red Dot Award.

9

i Beskidzie Niskim. Lata 60. i 70.
to nie dzisiejsze ratownictwo ze
skuterami, quadami i odpowiednim sprzętem. Wtedy trzeba było
brnąć po pas w śniegu, by dotrzeć
do poszkodowanego. Jego ofiarność i zasługi w służbie turystyki i ratownictwa zostały docenione. Był odznaczony odznaczeniami
państwowymi, regionalnymi i resortowymi. m.in. Złotym Krzyżem
Zasługi, medalem Ministra Sportu
i Turystyki „Zasłużony Działacz Turystyki”, Złotą Odznaką GOPR, Złotą Honorową odznakę PTTK.
Koledzy zapamiętają go jako bardzo uczynnego, miłego i serdecznego przyjaciela.
(GOPR)
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Biznes
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Kryniczanka to Mercedes wód mineralnych
Rozmowa
z GRZEGORZEM
BIEDRONIEM – prezesem
Zarządu Uzdrowiska
Krynica-Żegiestów
- Został Pan prezesem jedynej spółki skarbu państwa na Sądecczyźnie. Czuje Pan
odpowiedzialność?
- Niewątpliwie, nie tylko dlatego,
że jest to spółka skarbu państwa, ale
dlatego, że są to też pracownicy, kuracjusze, mieszkańcy Krynicy, którzy
na pewno będą patrzeć na to, co dzieje się w spółce. Również na to, jak sobie radzi prezes.
- Jak Pan się czuje w tej sytuacji, ze świadomością, że jest Pan szczególnie mocno
obserwowany?
- Ponieważ działalnością „na widoku”, w tym działalnością społeczną, zajmuję się od co najmniej ćwierć
wieku, więc nie jest to dla mnie nowa
sytuacja. Przyznaję, że nawet myślałem, że ten proces adaptacji w spółce
będzie trwał dłużej. Wydaje mi się, że
już spółkę poznałem i jest już czas na
konkretne działania.
- Zrobił Pan bilans otwarcia? Wie Pan,
w jakim stanie zastał Pan spółkę?
- Finansowo i organizacyjnie – tak.
Natomiast zawsze mam taką zasadę, żeby nie patrzeć w przeszłość,
mimo że z wykształcenia jestem historykiem, zawsze patrzę w przyszłość, szukam nowych rozwiązań
i pomysłów. Zastanawiam się nie nad
tym, kogo przesunąć albo ograniczyć, tylko jak znaleźć mu nowe zajęcia dostosowane do jego predyspozycji. Jeśli w spółce pracuje ponad 300

osób, to ludzie mają na tyle talentów i
umiejętności, że dla każdego miejsce
w tej spółce będzie.
- Objął Pan stanowisko tydzień przed końcem 2016 r., więc na wynik z roku 2016
mógł Pan tylko popatrzeć, nie mając na niego wpływu. Satysfakcjonujący?
- Przyzwoity. Spółka, jak na jej
możliwości, osiągnęła bardzo solidny
zysk. Oczywiście na to złożyło się wiele jednorazowych wydarzeń. Przykładowo spółka miało bardzo wysoki kontrakt podpisany w związku
z dostawą wody mineralnej „Kryniczanka” na Światowe Dni Młodzieży,
a wiadomo, że to wydarzenie już się w
kolejnym roku nie powtórzy. Było też
wiele pozytywnych procesów, które stopniowo rozwijają się w spółce
i było je już w ubiegłym roku widać.
Myślę, że w kolejnych latach będzie
ich kontynuacja.
- Nowa władza, nowy prezes to zawsze sporo planów. Co wydaje się Panu
najpilniejsze?
- Najpilniejsze rzeczy do wykonania mają czasem historię kilkudziesięcioletnią, choćby obiekty zabytkowe, sporo z nich jest w stanie
z XIX wieku. W tej chwili, jeśli chodzi o bazę uzdrowiskową, najpilniejszą sprawą jest rozwiązanie problemu hotelu-sanatorium „Patria”, bo
z czynnych obiektów, ten jest najbardziej zaniedbany. Ma on bardzo
wielu przyjaciół i fanów, wśród architektów, historyków sztuki, władz
samorządowych, polityków. Wyzwaniem jest, jak to przekuć w konkretne działania. Kolejnym zadaniem dla
spółki jest podtrzymania dobrej passy, jeśli chodzi o działalność produkcyjną i sprzedaż wody mineralnej.
O ile wody lecznicze, których jesteśmy

głównym producentem w Polsce, zawsze dobrze się broniły i zawsze były
pozytywną stroną naszej firmy, o tyle
ze sprzedażą „Kryniczanki” bywało bardzo różnie. Ostatnie dwa lata to
rzeczywiście już postęp w tym zakresie, natomiast konkurenci, których
nazw nie będę wymieniał, odskoczyli
bardzo daleko w ciągu tych kilkunastu lat. Niezasłużenie, bo „Kryniczanka” to dobra marka i dobra jakość.
Więc to będzie jedno z ważnych zadań dla firmy.
- Kilkanaście, może kilkadziesiąt lat
temu, gdy mówiło się „woda mineralna”,
to pierwszym skojarzeniem była Krynica
i „Kryniczanka”. „Kryniczanka” to taki Mercedes wśród wód mineralnych. Postawił
Pan sobie ambitny cel, żeby „Kryniczanka”

wróciła na tę pozycję, szczególnie na
Sądecczyźnie?
- Na Sądecczyźnie, w Małopolsce
„Kryniczanka” dwadzieścia kilka lat
temu była liderem i nawet powiedziałbym - prekursorem zdrowego
stylu życia, który rozwija się w ostatnich latach. W tej chwili okres sprzed
kilku lat spowodował, że spadliśmy
bardziej na pozycję marudera, który w taborach ciągnie się za wojskami. Ale jest już coraz lepiej. Ta marka przy odpowiedniej reklamie, przy
usprawnieniu wielu procesów, ma
szansę, może nie na bycie w grupie
kilku największych producentów,
bo to czasami międzynarodowe koncerny z ogromnym kapitałem, z najlepszymi ekspertami na rynku, ale

jesteśmy w stanie powrócić do grona średniaków.
- Technicznie jesteście w stanie więcej
wody mineralnej butelkować?
- Na tym etapie spółka ma rezerwy
produkcyjne, natomiast gdyby myśleć o realnych możliwościach marki, a te możliwości są o wiele większe
niż nawet wzrost rzędu kilkudziesięciu procent, to nie unikniemy inwestycji w bazę produkcyjną. Przy
czym wiążą się z tym też koszty. Im
bardziej nowoczesne maszyny, im
bardziej nowoczesny proces technologiczny, tym większa zyskowność
spółki. A mimo tego, że jesteśmy spółką jednoosobową, spółką skarbu państwa, to nie zwalnia nas z obowiązku
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Bezzwrotne DOTACJE do 24 000,00 zł

MÓJ SZEF TO JA!

na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Masz 30 lat lub więcej? Jesteś osobą niepracującą?

Mieszkasz lub uczysz się na terenie powiatu gorlickiego, limanowskiego,
nowosądeckiego lub Nowego Sącza?
Chcesz założyć własną działalność gospodarczą?
Zapraszamy, jeśli jesteś osobą:
- powyżej 50 roku życia lub
- długotrwale bezrobotną lub
- niepełnosprawną lub
- z wykształceniem średnim lub niższym lub
- kobietą.
Oferujemy:
- szkolenia i doradztwo dot. prowadzenia firmy i sporządzania biznesplanu
- dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w wysokości do 6-krotności
przeciętnego wynagrodzenia)
Najbliższa rekrutacja: 2-13 luty 2017 w godz. 9:00-14:00.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

REKRUTACJA:
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 23 568
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa
kom. 605 233 578
Sądecka Izba Gospodarcza
Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice
kom. 605 233 175

www.mojSZEFtoJA.pl
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dbania o dobry wynik. Poza tym każdy sukces, jeśli chodzi o poprawę wyniku, oznacza również, że spółka będzie mocniejszą stroną Krynicy, daje
to też możliwość bardziej godziwych
zarobków dla pracowników.
- Pieniądze na inwestycje będą potrzebne,
wie Pan gdzie po nie sięgnąć?
- Jeśli chodzi o działalność produkcyjną, to ona nigdy nie sprawia problemów z finansowaniem, bo w systemie bankowym mamy w tej chwili
nadmiar wolnych środków i każdy
dobry pomysł na stabilny biznes zapewniający bezpieczeństwo dla banku, znajdzie wsparcie. Większym
problemem są kwestie techniczne,
organizacyjne, wynikające z tego, że
jesteśmy w strefie uzdrowiskowej
REKLAMA

i wszystko wymaga bardziej starannego podejścia niż u innych producentów, którzy taką działalność prowadzą poza strefą uzdrowiska.

pokazać to lepsze oblicze firmy, które
przeważa nad słowami krytyki, które pojawiały się również w mediach
przez ostatnie miesiące.

- „Kryniczanka” to jedna z lokalnych marek,
ale również „Patria”. Chciałby Pan na legendzie „Patrii” zbudować produkt, który będzie
magnesem przyciągającym gości do Krynicy?
- Nasza marka służy Małopolsce i Krynicy, ale nie zawsze służy
uzdrowisku. Myślę, że trzeba będzie
w większym stopniu pokazać sukcesy naszej firmy i uzdrowiska. Pewne uspokojenie atmosfery wokół firmy również temu służy, bo firma i jej
pracownicy niezasłużenie byli często przedmiotem krytyki, czasami na
własne życzenie. Ten czas, mam nadzieję, się kończy. Będziemy mogli

- To zamknięty rozdział?
- Chciałbym, żeby tak było. Pokazuję kierownictwu firmy i pracownikom pewną wizję i możliwości, namawiam wszystkich, żeby patrzyli
w przyszłość, a nie tkwili wspomnieniami w czasie konfliktów.
- Pijalnia Główna wpisuje się w tę strategię
przyszłości firmy, o której Pan wspominał?
-Dzisiaj Pijalnia, która rzeczywiście jest wizytówką firmy
i Krynicy, tak naprawdę służy miastu
i regionowi, służy Forum Ekonomicznemu, ale w mniejszym stopniu służy
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firmie. To są niewykorzystane możliwości. Tak piękny obiekt powinien
pracować nie tylko kilka razy w roku,
chociażby przy okazji koncertów, ale
będę szukał pomysłu, żeby ten obiekt
tętnił życiem przez cały rok.
- Uzdrowisko Krynica-Żegiestów to również
dysponent ponad pół tysiąca miejsc noclegowych. To ważne w spółce?
- To bardzo ważne, to czasami nawet był najmocniejszy element pracy
tej firmy. Oczywiście spotykamy się
z tymi samymi problemami, co cała
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branża uzdrowiskowa, czyli z niedoszacowaniem kosztów pobytu kuracjuszy, ze zmniejszonym kontraktem
na kolejne pięć lat. Ale jestem przekonany, że w kolejnych tygodniach
i z NFZ, i z innymi oferentami porozumiemy się, żeby ta baza noclegowa była jeszcze lepiej wykorzystana
niż w pierwszych tygodniach nowego
roku. Jest tu duży postęp, dysponujemy naprawdę oddanymi, doświadczonymi pracownikami, również kadrą lekarską.
ROZMAWIAŁ (MOL)

Zobacz nagranie rozmowy na:

www.dts24.pl
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STYCZNIOWE LOTY SOKOŁA

7 i 8 stycznia w gościnnych progach
Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej odbyła się 35. jubileuszowa edycja Małopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych.
O główną nagrodę - statuetkę LIPNICKIEJ
GWIAZDY oraz Złote, Srebrne i Brązowe
Lipnickie Gwiazdy ubiegało się 29. grup
kolędniczych z czterech powiatów ziemi
tarnowskiej: dąbrowskiego, bocheńskiego,
brzeskiego i tarnowskiego.
Nad całością Przeglądu czuwała Komisja
Artystyczna pod przewodnictwem Benedykta KAFLA - etnografa z MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Jadwigi ADAMCZYK - muzyka-folklorysty z MCK SOKÓŁ w Nowym
Sączu, Marii Danuty CETERY i Urszuli GIEROŃ - etnografów z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie oraz Beaty Rompały - folklorysty - sekretarza Komisji Artystycznej
z MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie. W obecności gości:
Tomasza GROMALI – wójta Gminy Lipnica
Murowana, Stanisława Włodarczyka – przewodniczącego Rady Gminy w Lipnicy Murowanej, Antoniego MALCZAKA – dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu, Agnieszki ŻOŁNY–ZDUNEK – dyrektora Gminnego Domu Kultury
w Lipnicy Murowanej dokonano uroczystego wręczenia przyznanych laurów.
Statuetka LIPNICKA GWIAZDA została
przyznana grupom kolędniczym: SZCZODROKI z Rozdziela, DROBY z Rzepiennika
Suchego i HERODY (Śmignianie) ze Śmigna.

*****

To było historyczne wydarzenie. 13 stycznia w sądeckiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ otwarta została pierwsza
w br. wystawa pt. CULTUS TERRAE. Jest to
zarazem pierwsza prezentacja pod wodzą
nowego szefa programowego tej placówki prof. Andrzeja Szarka, który tę funkcję
będzie łączył z pracą w Małej Galerii. Wernisaż zgromadził bardzo wielu miłośników
sztuki. Gości powitali dyrektor MCK SOKÓŁ Antoni MALCZAK, dyrektor Galerii Liliana OLECH oraz prof. Andrzej SZAREK.
O swojej twórczości opowiadali Grażyna

JASKIERSKA-ALBRZYKOWSKA i Krzysztof
FRANASZEK. Podczas tego wieczoru kurator
Ewa RAMS została uhonorowana przyznanym przez władze województwa małopolskiego Medalem Polonia Minor. Gratulujemy!
Później odbyła się dyskusja o sztuce
z artystami biorącymi udział w wystawie
oraz członkami Rady Programowej Galerii:
Andrzejem BIERNACKIM, dr hab. Dariuszem
JURUSIEM oraz prof. Andrzejem SZARKIEM.
- „Cultus Terrae”, czyli uprawa ziemi, to
metafora procesu twórczego, a jednocześnie
kształtowania charakteru człowieka, który
wymaga wiedzy, świadomości, cierpliwości i pokory -podkreśla prof. Andrzej SZAREK. - Prezentowane prace odzwierciedlają
te wartości, a wybranych twórców charakteryzuje dojrzała postawa, dająca im prawo
do podejmowania ważnych kwestii życiowych. Gorąco zachęcam do zwiedzenie wystawy, która będzie czynna do 26 lutego br.
Artyści: Stanisław Baj, Tadeusz Brzozowski, Krzysztof Franaszek, Józef Hałas,
Władysław Hasior, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska , Jan Kucz, Stanisław Kulon,
Stanisław Kuskowski, Antoni Rząsa, Jacek
Sempoliński, Jacek Sienicki, Bartłomiej Zajkowski - przestrzeń muzyczna.

*****

Za nami XXIV KONCERT NOWOROCZNY
(w dwóch odsłonach). Kilkuset miłośników
muzyki przybyło do sali im. Lucjana Lipińskiego w sobotę i niedzielę (14,15 stycznia).
Publiczność owacjami podziękowała artystom za wspaniałe przeżycia.
Jak zawsze w głównej roli wystąpiła Reprezentacyjna Orkiestra Straży Granicznej
pod dyrekcją ppłk. Stanisława STRĄCZKA
i mjr. Leszka MIECZKOWSKIEGO. Jako soliści zaprezentowali się młodzi śpiewacy, ale
już o znaczącym dorobku. Szczególne brawa zebrała sopranistka Ewa TRACZ, zwyciężczyni Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady
Sari w roku 2013. Koncert rozpoczęła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej
od finału uwertury do opery „Wilhelm Tell”
Gioacchino Rossiniego. Później usłyszeliśmy popularne arie ze słynnych oper, operetek, piosenki z musicali, przeboje muzyki
rozrywkowej, ciekawe orkiestrowe aranżacje wielu standardów muzycznych. Zabrzmiały kompozycje wielkich mistrzów

m.in. Straussa, Kalmana, Verdiego, Lehara i Pucciniego.
Tuż przed przerwą tradycyjnie czwórka solistów zaśpiewała toast „Libiamo”
z I aktu opery „La Traviata” Verdiego. Strzeliły korki od szampanów.Życzenia wszelkiej
pomyślności w roku 2017 w niedzielę złożyli: komendant Karpackiego Oddziału Straży
Granicznej ppłk Stanisław LACIUGA i członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Leszek ZEGZDA.
Jak co roku ten niezwykły wieczór zakończyło chóralne odśpiewanie kolędy „Bóg się
rodzi” (tekst poety Franciszka Karpińskiego z 1792 r., melodia – prawdopodobnie Karola Kurpińskiego).
Soliści: Ewa TRACZ – sopran, Natalia ZABRZESKA – sopran, Kamil ZDEBEL – baryton, Emil ŁAWECKI – tenor, prowadzenie dr Stefan MÜNCH.

*****

Rozpoczęły się tradycyjne Wieczory Małopolskie. Obejrzeliśmy dwa z czterech zaplanowanych spektakli. Na początek (27
stycznia) "Gwiazda i ja", przedstawienie warszawskiego Teatru CAPITOL, z mistrzowskimi kreacjami Magdaleny ZAWADZKIEJ (jako
Bette Davis) i Anny GORNOSTAJ (Elizabeth
Fuller), w reżyserii Cezarego MORAWSKIEGO (z jego udziałem filmowym). „Gwiazda
i ja” to świetna komedia oparta na prawdziwym zdarzeniu z 1985 roku, kiedy to legenda ekranu – Bette Davies – przybyła do domu
nikomu nieznanej gospodyni domowej Elizabeth Fuller w Connecticut. Gwiazda miała się jedynie zatrzymać na noc, została jednak na cały miesiąc. Ta zabawna historia stała
się uniwersalnym pretekstem do pokazania
prawdziwego oblicza naszych idoli, bałwochwalczego stosunku do aktorów srebrnego ekranu, uwielbienia, jakim darzymy celebrytów i złudnych pozorów świata show
biznesu. Przewrotne dialogi, zabawne sytuacje i dowcipna riposta to dodatkowe walory tej sztuki. Autorka (właśnie Elizabeth
Fuller) dzięki znakomitemu ujęciu w dramat swojej „przygody z Gwiazdą”, stała się
jedną z najbardziej znanych literackich celebrytek w Ameryce.
31 stycznia mieliśmy w SOKOLE bliskie
spotkanie z… Woody Allenem, a właściwie z
jego sztuką pt. „Zagraj to jeszcze raz, Sam”,

w wykonaniu zespołu Teatru im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie. Widowisko wyreżyserował Krzysztof Babicki. Jest to jedna
z najzabawniejszych komedii w dorobku
amerykańskiego twórcy. Historia rozwiedzionego, neurotycznego intelektualisty
w średnim wieku, który zasięga porad miłosnych u żony najlepszego przyjaciela i wyimaginowanego Humphreya Bogarta. Główny
bohater – porte parole autora – gorliwie poszukuje idealnej partnerki, a otaczają go silne
i pełne uroku kobiety. Sztuka pełna absurdalnego humoru, okrutnej satyry i śmiertelnej powagi. W dowcipnych dialogach przeplatają się wszystkie najważniejsze tematy
i fascynacje Allena – kino, Nowy Jork, muzyka, miłość i przemijanie.

*****

20. edycja Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych
PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE. W Gminnym
Ośrodku Kultury w Podegrodziu (który razem
z MCK SOKÓŁ był organizatorem tego przedsięwzięcia) 28,29 stycznia zaprezentowały się
aż 33 grupy kolędnicze z Małopolski, Śląska
i Podkarpacia. Główną nagrodę (rzeźbę PASTUSZKA i nagrodę pieniężną) przyznano
dziecięcej grupie TRZO KRÓLE z Jaworzynki (pow. cieszyński). Komisja Artystyczna pracowała w składzie: mgr Aleksandra
SZURMIAK–BOGUCKA – etnomuzykolog,
mgr Maria CETERA – etnograf, mgr Jadwiga
ADAMCZYK - muzyk
– MCK SOKÓŁ, mgr Benedykt KAFEL etnograf – MCK SOKÓŁ i dr hab. Stanisław
WĘGLARZ – etnolog. Od 1998 roku laureaci
gminnych i powiatowych przeglądów kolędniczych oraz grupy spoza naszego województwa przybywają z wizytą do Podegrodzia, by w trakcie finałowego konkursu
prezentować na szerszym forum tradycje
własnych wsi. Podczas dwóch dni Pastuszkowego Kolędowania przez scenę przewija się barwny kalejdoskop niecodziennych
postaci, które przenoszą widzów w miniony, magiczny czas.
Rozpoczął się luty. Mamy w planie liczne
atrakcje: koncerty, seanse filmowe, warsztaty, spotkania, wystawy. Zapraszamy do
Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu.
PIOTR GRYŹLAK

FOT. PIOTR GRYŹLAK, KRZYSZTOF PAZGAN

Za nami pierwszy miesiąc 2017 roku. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ było organizatorem
kilku znaczących wydarzeń.
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Krynica Źródłem Kultury
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Gorąca muzyka w zimowej scenerii
- Zaczęło się dobrze, Perfect i komplet na
widowni.
- Komplet, bo jest to już trzeci sezon i nasz cykl imprez Krynica
Źródłem Kultury jest znany na całą
Polskę. Nawet niektórzy, co zresztą było głównym założeniem, planują sobie ferie biorąc poprawkę na
nasze koncerty. Krynica jest cudowna i ma wspaniałą tradycję osadzoną
w kulturze - Jan Kiepura, mój wielki idol, przecież ukochał to miasto.
Gdy usłyszałem przed trzema laty, że
będziemy działać w Krynicy, byłem
szczęśliwy, bo czuć tutaj tę kulturę i
mam nadzieję, że państwu też się ta
atmosfera udziela.
- Nie ma przyjemniejszego momentu dla
organizatora koncertu, kiedy część chętnych musi odejść z kwitkiem, bo biletów brak?
- Cykl organizowany we współpracy z Uzdrowiskiem Krynica-Żegiestów i miastem Krynica, ma dawać
nie tylko radość publiczności, ale też
działać z punktu widzenia biznesowego i w tym kontekście wyprzedane bilety cieszą. Niemniej zawsze marzy mi
się, żeby Pijalnia się nagle rozszerzyła,
żeby zmieściło się tu 10, 20, 30 tys. ludzi, choćby na takie koncerty jak Perfect. Widać, że ludzie razem śpiewali te piosenki.
- Widać też było wzruszenie i rozpiętość
wieku, może nawet 70 lat.
- I to jest najlepsze! Mam wrażenie, że Krynica łączy pokolenia, dzięki

temu, że ludzie przyjeżdżają tu całymi
rodzinami. Zespół Perfect istnieje ponad 35 lat. Jest ode mnie starszy 10 lat,
ale przyznam się, że jestem ich fanem.
Są dzieciaki młodsze ode mnie, które rodzice wyciągają na ten koncert,
a później widzę odwrotną sytuację,
choćby koncert Happysad i dzieciaki stojące pod sceną, a za nimi rodzice. Więc piękne jest to, że Krynica jest
dla wszystkich.
- Patrząc na program tegorocznego cyklu Krynica Źródłem Kultury, można powiedzieć, że to taka mieszanka młodości i rutyny.
- Młodość w zasadzie jest zawsze,
bo jeśli ktoś występuje na scenie, skacze z gitarą, rusza się, a przede wszystkim ma coś do przekazania publiczności i nagrywa nowe płyty, to znaczy, że
ma potrzebę rozwijania się, a dla mnie
rozwój jest poniekąd definicją młodości. Oczywiście jeśli chodzi o staż zespołów, to mamy tu zespoły bardziej
i mniej wiekowe. Słyszałem na temat
tegorocznego repertuaru, że powtarzamy pewne zespoły, że np. Lady
Pank występuje trzeci raz…
- To jest zarzut?
- To jest zarzut, ale chciałem powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz.
W Pijalni podczas czterech edycji cyklu, bo miała miejsce też edycja letnia, wystąpiło ponad 50 zespołów.
W kraju mamy ok. 40 mln osób, a nie
tak wiele zespołów, które sprostają tej
publiczności i rozpiętości odbiorców,
bo to oczywiście mieszkańcy Krynicy, Sądecczyzny, ale druga połowa to
ludzie przyjezdni, a wszystkich trzeba zainteresować…
- Zakładacie, że w zeszłym roku te osoby
Lady Pank nie widziały?

19.01 KABARET

PARANIENORMALNI
21.01

10.02

PERFECT

ENEJ

28.01

11.02

LADY PANK

HEY

29.01 KABARET

SKECZÓW MĘCZĄCYCH
03.02

HAPPYSAD

05.02 KABARET

ANI MRU-MRU

- Chciałeś powiedzieć: Krynica muzyczną
stolicą Polski?
- Jest, była i będzie. I przede
wszystkim Krynica jest stolicą luzu,
bo tu jest inny odbiór. Widzę to na
przykładzie koncertów klubowych
w Krakowie. Tam pojawiają się ludzie
z całym bagażem problemów, doświadczeń, ewidentnie przychodzą spięci, chcą się wyszaleć. Tu ludzie przychodzą na pełnym luzie
i przez to jest inny przekaz. Kultura przede wszystkim powinna trafiać
do ludzi, którzy mają na to otwarty
umysł, żeby móc ją przyjąć właśnie na
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takim kompletnym luzie. To jest fenomen Krynicy! Artyści są na luzie, widownia jest na luzie…
- Bo muzyka łagodzi obyczaje?
- Na pewno, ale muzyka przede
wszystkim inspiruje i o to moim zdaniem chodzi w muzyce, bo dla samego łagodzenia można napić się uspakajających ziółek. Krynica powinna
inspirować. To nasze założenie, żeby
te teksty, które publiczność usłyszy
ze sceny, ludzie zabierali do domu
i żyli tym cały rok.
- Dorzućmy na koniec, co nas jeszcze czeka: Kult, Dżem, Hey, Enej, Ira, Happysad,
Sylwia Grzeszczak. Będzie się działo?

17.02

IRA
18.02

KULT

Janek Malski
- Dokładnie, mieszamy tury ferii, czyli kierunki, z których do nas
przyjeżdżają turyści. Odpowiednio
to mieszając, mamy świadomość, że
przyjeżdżają tu inni ludzie. Ponad 50
zespołów, polska czołówka, już w Pijalni wystąpiła.

09.02

DŻEM

24.02 SYLWIA

GRZESZCZAK

- Tego, że będzie się działo, jestem pewien stuprocentowo. Mam
nadzieję, ze świadomość słuchaczy będzie stale rosła. Nie ma piękniejszego koncertu niż ten, na którym ludzie śpiewają piosenki
z artystą, pod sceną wszystkie ręce są
w górze…
- Z telefonami?
- Nie, telefony zostawiamy
w kieszeniach, telefon skupia nasz
wzrok na ekranie i rozprasza innych
dookoła. Ta emocja i ta chwila jest jedyna, więc przeżyjmy ją jak najlepiej i
skoncentrujmy się na tym, co ważne.
ROZMAWIAŁ (ICZ)
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Firma Aspen zatrudni osoby do

Wydawca: Wydawnictwo DOBRE Sp. z o.o.
33–300 Nowy Sącz,
ul. Żywiecka 25. ISSN 2082–209X.
www.wydawnictwodobre.pl
Redakcja: „Dobry Tygodnik Sądecki”, www.dts24.pl,
tel.18 544 64 41, redakcja@dts24.pl
Redaktor naczelny Wydawnictwa Dobre:
Wojciech Molendowicz, w.molendowicz@dts24.pl
Z-ca redaktora naczelnego ds. tygodnika DTS:
Jolanta Bugajska, j.bugajska@dts24.pl
Z-ca redaktora naczelnego ds. portalu dts24:
Iwona Kamieńska, i.kamieńska@dts24.pl
Redaktor senior: Jerzy Wideł

Redaguje Zespół: Tatiana Biela, Jacek Bugajski,
Monika Chrobak, Agnieszka Małecka, Krystyna Pasek,
Marta Tyka
Dyrektor Biura Reklam i Ogłoszeń: Katarzyna Magiera,
k.magiera@dts24.pl, tel. 530 032 633
Biuro Reklam i Ogłoszeń:
Beata Ziemba, b.ziemba@dts24.pl, tel.889 020 766
Koordynator Biura Wydawnictwa: Bożena Baran,
b.baran@dts24.pl, tel.530 878 909.
Dyrektor ds. kolportażu: Mateusz Węglowski-Król,
tel. 665 270 230
Skład: Piotr Płachta, tel.602 522 291
Druk: Polska Press Grupa Oddział Poligrafia
Drukarnia Sosnowiec.

FOT. Z ARCH. ESPECTO

Rozmowa z JANKIEM
MALSKIM – z firmy
Especto

sprzątania w obiekcie handlowym w Nowym Sączu przy
ul. Węgierskiej. Wymagana książeczka sanepidowska.
Tel. 661 991 285
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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Krynica tańczy na lodzie

Krynica-Zdrój aspiruje do ważnego ośrodka polskich sportów zimowych. Uzdrowiskowa miejscowość
kojarzona jest przede wszystkim z hokejem na lodzie, w przeszłości także
z saneczkarstwem. W ostatnich latach
rozpoczęto ważną inicjatywę rozwoju łyżwiarstwa figurowego. Ambitnego zadania podjęła się dwukrotna
mistrzyni Polski w łyżwiarstwie figurowym, Dorota Pieńkoś - trener
i choreograf.
Pięć lat temu założyła Klub Łyżwiarstwa Figurowego Biellmann
w Krynicy. Przez pierwsze lata
niewiele się działo, jednak potem
wszystko ruszyło z wielką mocą. Pod
względem zainteresowania wśród
dzieci ta oferta sportowa zajmuje w
Krynicy-Zdroju pierwsze miejsce.
Żeby osiągnąć w łyżwiarstwie figurowym wysoką dyspozycję, treningi należy rozpocząć jak najwcześniej.
- Czwarty sezon treningi są prowadzone dwa razy dziennie w godzinach rannych oraz popołudniowych
– mówi Dorota Pieńkoś. - Mamy
dziewięciu licencjonowanych zawodników, którzy zajmują wysokie
klasyfikacje w poważnych zawodach.
W ubiegłym roku Natalia Gorczowska zajęła wysoką drugą pozycję na ogólnopolskich zawodach o Puchar Łodzi, na tych

samych zawodach Julia Rogóż zdobyła pierwszą pozycję w kategorii novice basic. Już ten sezon
i pierwsze zawody o Puchar Katowic rozpoczęliśmy dwoma zwycięstwami rodzeństwa Leny i Darka
Siedlarzy w kategorii solistek klasy brązowej i solistów klasy srebrnej. Do osiągnięcia takich wyników
potrzebna jest cierpliwość i ciężka
praca. Na wychowanie łyżwiarza
składa się wiele godzin szkolenia
na lodzie oraz zajęć dodatkowych
takich jak balet czy imitacja, ale
też zajęcia ogólnorozwojowe. Jest to
ogromna praca włożonej przez trenera, zawodników oraz rodziców
współpracujących z trenerem.
W miniony weekend w Krynicy-Zdroju odbyły się Mistrzostwa Polski
Juniorów w łyżwiarstwie figurowym
oraz zawody o Kryształowy Dzban.
W obu imprezach udział wzięło ponad 200 uczestników. Swoje zmagania rozpoczęli juniorzy. Już w piątek
w klasie brązowej 3 miejsce dla KŁF
Biellmann zdobyła 7-letnia Lena Siedlarz. W drugim dniu odbyły się finały Mistrzostw Polski, w których
pierwsze miejsce zajęli w kategorii
solistek Lucyna Okhrem a w kategorii solistów Ryszard Gurtler. Również
wysokie 4 miejsce zajęła Julia Rogóż
w kategorii solistek klasy novice basic. W niedzielę odbyły się kolejne finały, w klasie srebrnej 2 miejsce w kategorii solistów zajął Dariusz
Siedlarz zawodnik Klubu KŁF Biellmann, pozostali zawodnicy krynickiego klubu również wywalczyli
wysokie pozycje. Nawet 6-letnia Rita
Janowska, która miała swój pierwszy
start w życiu, zajęła 6 pozycję.
- Nasz klub trenuje cały rok. Sezon rozpoczyna się w lipcu obozami szkoleniowymi i trwa do końca

Zrobią przegląd instalacji na
Jagodowej
W związku z interwencjami
mieszkańców Rdziostowa w Gminie Chełmiec oraz Nowego Sącza
dotyczącymi uciążliwości powodowanych przez wytwórnie mas
bitumicznych zlokalizowanych
w Nowym Sączu przy ul. Jagodowej
prezydent Nowego Sącza spotkał się
z właścicielami zlokalizowanych tam
przedsiębiorstw.

Nowy Sącz zatrudni nauczycieli
z Chełmca

FOT. Z ARCH. DOROTY PIEŃKOŚ

Łyżwiarstwo figurowe to nowość ostatnich lat w środowisku sportowym
w Krynicy-Zdroju, a zainteresowanie
proponowanymi treningami jest już bardzo duże. Zawodnicy krynickiego klubu
biorą udział w ogólnopolskich zawodach.
Areną poważnej rywalizacji jest także lodowisko w uzdrowiskowej miejscowości.
W ubiegły weekend w Krynicy-Zdroju
odbyły się m.in. Mistrzostwa Polski Juniorów w łyżwiarstwie figurowym.

SKRÓT TYGODNIA

sierpnia – podkreśla Dorota Pieńkoś. –Później trenujemy przez rok
szkolny i cały gorący okres zawodów aż do końca kwietnia, gdy rozmrażają halę lodową i mamy przerwę przez okres dwóch miesięcy.
W maju odbywają się zajęcia ogólnorozwojwe, baletowe, rolki, a w
czerwcu wyjeżdżamy na obóz kondycyjny do ośrodka szkoleń olimpijskich Cetniewo we Władysławowie.
Dorota Pieńkoś pochodzi z Lublina. Jak sama podkreśla, pierwsze próby poruszania się po lodzie
podjęła w wieku niespełna trzech
lat. Następnie przez kilka lat trenowała w Warszawie, gdzie przeniosła
się wraz z rodziną. Przez kolejne lata

szkoliła się w Oświęcimiu, gdzie trenowała wraz z Sabiną Wojtalą oraz
z Mariuszem i Dorotą Siudek. Podczas
swojej łyżwiarskiej kariery kształciła
się także w Norymberdze i w Łodzi.
Brała udział w dwóch edycjach „Tańcach z gwiazdami na lodzie”. Tańczyła w grupie zawodowych łyżwiarzy
„White Stars”.
Zawody o Kryształowy Dzban
Krynicy-Zdroju to już druga edycja,
pierwsza odbyła się w styczniu ubiegłego roku. Już za dwa tygodnie 16-19
lutego odbędzie się Olimpiada Młodzieży w łyżwiarstwie figurowym,
a KŁF Biellmann będzie pomagał przy
organizacji.
JACEK BUGAJSKI

Prezydent Ryszard Nowak stwierdza, że jest gotowy przyjąć dzieci
z sąsiedniej gminy do nowosądeckich szkół. - Z wielką przyjemnością przyjmiemy dzieci do świetnie
zorganizowanych i bardzo dobrze
funkcjonujących szkół w Nowym
Sączu - zaznaczył prezydent Ryszard Nowak, który dodał, że po analizie potrzeb wynikających z reformy
oświaty, skłonny jest również przyjąć nauczycieli, którzy stracą pracę
w gminie Chełmiec.

Młodzi idą do wojska
W Nowym Sączu ruszyła kwalifikacja wojskowa. 800 osób, głównie chłopców, urodzonych w 1998 r.
musiało stawić się przed komisją lekarską. Służba w wojsku wiąże się ze
stabilnością zatrudnienia i całkiem
atrakcyjnymi zarobkami.

Łabowa ma podstację pogotowia
ratunkowego
Właśnie została zapewniona dodatkowa pomoc medyczna dla
mieszkańców Łabowej i okolic. Uruchomiono tam podstację pogotowia.
Karetka ma stacjonować na drodze
krajowej z Nowego Sącza do Krynicy,
przy łabowskim ośrodku zdrowia.
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Rozkład jazdy zmieni się dla mieszkańców
Zmiana godzin odjazdów niektórych pociągów z Nowego Sącza do Tarnowa oraz wieczornego połączenia między Krynicą a Krakowem. Korekta godzin kursowania wybranych
pociągów relacji Nowy Sącz – Piwniczna
oraz przesunięcie odjazdu porannego pociągu
z Tarnowa do Nowego Sącza – to najważniejsze zmiany, jakie mają zostać wprowadzone
do rozkładu jazdy od 6 lutego br. Wprowadzone korekty to efekt konsultacji przeprowadzonych przez urząd marszałkowski.
To ważna informacja dla mieszkańców Sądecczyzny
tym bardziej, że zmiany dotyczą m.in. pociągów linii SKA3, a więc relacji Tarnów – Nowy Sącz – Piwniczna/Krynica. Już od 6 lutego, ewentualni podróżni
będą musieli uwzględnić w swoich planach następujące zmiany:
• przesunięcie popołudniowych odjazdów z Nowego Sącza do Tarnowa z godzin 15:25 i 16:55
na 14:22 i 15:37
• przesunięcie wieczornego pociągu Krynica – Kraków, planowa godzina odjazdu ze stacji Krynica
to godzina 17:08
• wprowadzenie korekty godzin kursowania pociągów relacji Nowy Sącz – Piwniczna, w miejsce

pociągów odjeżdżających z Nowego Sącza po
godzinie 10. i 12. wprowadzono kursy po godz.
14. i 16.
• przesunięcie godziny odjazdu pociągu relacji Tarnów – Nowy Sącz z godz. 10:50
na 7:43
• podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie przesiadek na stacji Nowy Sącz.
To nie są wszystkie zmiany, jakie czekają
pasażerów w rozkładzie jazdy, bo w planach
jest także zwiększenie liczby połączeń na linii
SKA3. Województwo Małopolskie dążyć będzie również do skrócenia postojów pociągów na stacji Kraków-Płaszów oraz zapewnienia odpowiedniego skomunikowania na
stacji Kraków Główny z pociągami w kierunku
Krzeszowic. Jednak tutaj na przeszkodzie stoi
ograniczona przepustowość odcinków Krzeszowice – Kraków Główny – Kraków Płaszów.
Jeśli chodzi o uwagi dotyczące linii SKA2
Sędziszów – Miechów – Kraków to dominowały te, odnoszące się do drobnych korekt
godzin kursowania pociągów oraz wydłużenia relacji niektórych kursów. Zmiany na tej
linii będą możliwe dopiero od 12 marca.
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Opinie

Kto dziś walczy ze smogiem
Jerzy Wideł
Z kapelusza

P

ytanie jest z gatunku retorycznych. Mówiąc na zapas - walczą słownie, bo przecież nie
czynem, wszyscy. Z mediów płyną,
wręcz się leją, alarmujące informacje o
zanieczyszczeniach powietrza. Przyjmujemy je z grozą i zrozumieniem.
Ostatnio na sądeckim Rynku pikietę wystawili KOD-owcy z Nowoczesną. Ale to są jedynie propagandowe chwyty w mieście, które
jako jedno z nielicznych ma stacje
pomiarowe. Z praktyczną walką
ze smogiem zaczynają sobie radzić
nieliczni. Przede wszystkim bogate,
duże miasta łożąc pieniądze na wymianę i instalowanie ekologicznych
źródeł ogrzewania. A co ma zrobić
taki Nowy Sącz i okoliczne gminy? Czy mają wystarczającą ilość
pieniędzy na ten cel? Wątpię w to
bardzo, zwłaszcza, że władze centralne jeszcze się nie obudziły, by
systemowo podejść do rozwiązania
problemu a walka, ba, prawdziwa
REKLAMA

wojna ze smogiem, spadła na barki
samorządów.
Całe zło smogowe i słowa krytyki ze strony obywateli królewskiego
grodu Nowego Sącza spadają na połyskliwą głowę prezydenta Ryszarda
Nowaka. Co prawda jesienią ubiegłego roku w magistracie podpisano umowę z sąsiednimi gminami
o podejmowaniu wspólnych akcji
antysmogowych, ale z tej umowy,
jak na razie, nic nie wynika.
Jak na ironię stolica Sądecczyzny, ponoć zagłębie zdrowia, czystych wód, lasów pełnych zwierzyny, od lat znajduje się w pierwszej
dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast nie tylko w naszym
pięknym kraju, ale i Europie. Ta
niechlubna pozycja rykoszetem
uderza w „przemysł turystyczny”
i uzdrowiskowy, a jej ofiarą jest
Muszyna.
Burmistrz Jan Golba słusznie broni honoru swojej Muszyny,
twierdząc, że dane o zanieczyszczeniu tego uzdrowiska są błędne,
zmanipulowane. Golba wręcz wietrzy spisek, a ostatnio miał wszelkie powody, by skrytykować raport
Najwyższej Izby Kontroli. Prezes
NIK Krzysztof Kwiatkowski wręcz
zastanawiał się, czy niektórym
miejscowościom, w tym Muszynie,
nie odebrać statusu uzdrowiska. Co
by to oznaczało dla Muszyny? Nie

ma co dywagować, bo przecież żyje
ona w znacznej mierze z turystyki
i letników. Golba słusznie nie godzi
się z takim stanowiskiem, bo przecież głupotą urzędników z Ministerstwa Ochrony Środowiska było
zaliczenie w 2012 r. Muszyny w raportach środowiskowych do strefy
małopolskiej ze stacją pomiarową
w Nowym Sączu. A przecież ta
miejscowość ma inny układ topograficzny aniżeli Sącz. Ale z Warszawy widać ponoć więcej i lepiej.
Mówiąc krótko, Sądecczyzna jako
całość jest w poważnych tarapatach
REKLAMA
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ekologicznych. I na niewiele zdadzą
się działania samorządów, jeśli władze
centralne, rząd nie zareagują w sposób
odpowiedzialny i adekwatny do tragicznej sytuacji. Dlaczego np. państwowa przecież spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe nie mogłaby
w sezonie grzewczym, raptem na kilka miesięcy, obniżać taryfy za gaz służący do ogrzewania budynków użyteczności publicznej i prywatnych
gospodarstw, by w ten sposób wyeliminować palenie węglem, a zwłaszcza
jego odpadami najbardziej trującymi
powietrze? Cóż, PGNiG przynosi państwu olbrzymie dochody, największe
wśród spółek z udziałem państwa,
dlatego wątpię, czy rząd na taki krok
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się zgodzi, zwłaszcza gdy trzeba ratować bankrutujące kopalnie węglowe.
Reasumując, jestem pesymistą
w tej walce ze smogiem. Za kilka dni zmieni się pogoda, zaczną
wiać wiatry, wyniki jakości powietrza się poprawią. I problem będzie
z głowy. Nie wierzę też w zmianę
mentalności rodaków, którzy zrezygnują ze swoich samochodów
i przesiądą się do pojazdów komunikacji zbiorowej. Taki to już
nasz naród jest, a propagandowe
akcje w rodzaju sprawdzania, kto
czym pali, to już w ogóle wielka lipa
i szklenie oczu.
Byle do maja, a potem zimą znowu smogowe jaja!
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Rozmowa z dr. MARCINEM PORĘBĄ politologiem, JACKIEM LELKIEM - burmistrzem Starego Sącza, JANEM GOLBĄ
- burmistrzem Muszyny i GRZEGORZEM
BIEDRONIEM - radnym wojewódzkim

Grzegorz Biedroń: - Radnym Sejmiku jestem dopiero trzecią kadencję,
to może trochę za krótko (śmiech).
Chciałem sprostować. Nie ma mowy
o skróceniu kadencji.

Wojciech Molendowicz: - Kadencja burmistrzów, wójtów, prezydentów miast
miałaby być skrócona do dwóch kadencji. Pomysł rozpętał ogólnopolską dyskusję. Kadencyjność to dobry pomysł?
Marcin Poręba: - Kadencyjność
jest wskazana. Chodzi nie tylko
o poziom samorządowy. Powinna
ona funkcjonować na wszystkich
stanowiskach z wyboru: zaczynając od posłów, senatorów, poprzez
radnych wszystkich trzech szczebli, a kończąc na burmistrzach i wójtach. Pomysł jest dobry, ale wymaga
zmian ustawowych - zmiany obecnego modelu funkcjonowania włodarzy miast i gmin oraz zmian dotyczących rad województw, powiatów
i gmin. Pomysł uważam za ciekawy.

- Ale gdzieś tam się taki pomysł pojawiał...
GB: - W ustach opozycji, która bije
na alarm i ostrzega przed czymś, co w
ogóle nie jest rozważane. Skrócenie
kadencji nie jest nowym pomysłem.
Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało to
w latach 2005-2007. Nie udało się tego
wprowadzić w życie. Gdyby się jednak
udało, to tylko w formie dotyczącej
przyszłych kadencji. Szkoda, że Platforma Obywatelska i PSL tego pomysłu nie wprowadziły. Dziś grozi nam
sytuacja, że do standardów zachodnioeuropejskich dojdziemy dopiero w
drugiej połowie XXI wieku. Nie dziwi
mnie obawa, że coś, co sprawdza się na
przykład Niemczech, nie sprawdzi się
w Polsce. Natomiast rozmawiać trzeba. Powinno być mniej bicia na alarm,
a więcej merytorycznej dyskusji. Jeżeli nie będzie ona polegała na blokowaniu mównicy sejmowej, tylko na pracy ekspertów.

- Ale w tym wypadku ograniczony do
wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast?
MP: - To na razie rzucone hasło.
Mówimy o pomyśle, który warto
rozstrzygnąć. Nie do przyjęcia jest
natomiast, by ten system miał zacząć
funkcjonować od 2018 r. Żyjemy w
państwie praworządnym. Prawo nie
działa wstecz i w tym wypadku nie
powinno się odnosić do najbliższych
wyborów. W państwach zachodniej
demokracji wszelkie zmiany zaczynają wchodzić w życie dopiero od
następnych wyborów.
- W przeszłości był Pan m.in. burmistrzem Limanowej, dziś jest Pan radnym
wojewódzkim z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Podoba się Panu ten pomysł?

- Jakby Pan najkrócej ocenił pracę burmistrza Golby czy burmistrza Lelka jako gospodarzy gmin?
GB: - W tej chwili burmistrzowie
mają ogromne kompetencje. Przypomnę, że na początku lat 90. aż tak
znaczących kompetencji nie mieli.
Burmistrz Golba to świetny przykład
do omówienia. Pan burmistrz, kiedyś Krynicy, nie został wybrany na
jedną z kolejnych kadencji. Świetnie
odnalazł się jako osoba zarządzająca
urzędem wojewódzkim w Krakowie,
a także jako burmistrz Muszyny. Liderzy zawsze sobie poradzą. Problem jest
raczej emerytalno-rentowy. Mamy

Dr Maciej Poręba:
Prawo nie działa wstecz i w tym wypadku nie
powinno się odnosić do najbliższych wyborów.
W państwach zachodniej demokracji wszelkie
zmiany zaczynają wchodzić w życie dopiero od
następnych wyborów

FOT. WOJCIECH MOLENDOWICZ

Ten pomysł to dla nas policzek

burmistrzów, wójtów, będących przy
władzy nawet 20-30 lat. To samo dotyczy posłów po kilku kadencjach. Nie
mamy pomysłu na ich zagospodarowanie. Ten niepopularny temat trzeba
rozwiązać. Bez oporów przeszła zmiana polegająca na możliwości zarabiania przez dyrektorów szpitali nawet
30 tys. zł, ale jeśli mówi się o stabilizacji dla klasy politycznej, to podnosi
się wrzawa, że darmozjady chcą mieć
zapewnioną przyszłość.
Jan Golba: - Pomysł dotyczący
skrócenia kadencji do dwóch lat,
trzeba rozważać w kontekście modelu, jaki zostanie wybrany - nie tylko
w kontekście możliwości startowania. W 2002 r., zdecydowaliśmy się,
by taki model wybrać. Prawo o wyborze swojego lidera daliśmy mieszkańcom. To w polskim systemie jest
funkcja quasi zawodowa, nie funkcja
polityczna, jak np. w systemie niemieckim. Nie znam w Europie systemu, gdzie funkcjonowałaby dwukadencyjność. Jeżeli wybierzemy model
nie quasi zawodowy, to trzeba będzie
wykazać się dużą wiedzą, szczególnie w małych gminach. W dużych
miastach na stanowiskach są politycy, mają armię ludzi, którzy pracują na ich wizerunek. My mamy po
30, 40 pracowników, w porywach
do 60. Za kadencyjnością byłbym
wtedy, kiedy wybralibyśmy model

mieszany: zawodowy polityk. Z badań CBOS wynika, że samorządy od
2002 r. cieszą się poparciem między
60 a 72 procent. Politycy na szczeblu
najwyższym - od 16 do 23 procent. Ci,
którzy są politykami, chcą ułożyć życie tym na dole. To nie w porządku.
- Pan chce rozmawiać o zmianie modelu
samorządu. A gdybyśmy ten pomysł przełożyli na konkrety?
Jacek Lelek: - Emocje wzbudza
tempo wprowadzania w życie tego
pomysłu. Skupiamy się na tym, co
będzie z samorządowcami. Moje pytane jest inne: co takiego dzieje się
w samorządach, że potrzebna jest nam
taka zmiana? Co wymaga takiej interwencji, poprawy sytuacji?
- Pomysłodawcy mówią o zabetonowaniu
samorządów.
JL: - Skoro mówimy o zabetonowaniu, choć bardzo nie lubię tego słowa, to z czego ono wynika? Mówimy
o osobach bezpośrednio wybieranych
przez mieszkańców. W tym samym
kraju, ci sami mieszkańcy, w tych
samych wyborach, za każdym razem
wybierali inne władze, nie rządzącą partię. Ta władza zmieniała się po
każdych wyborach, z jednym wyjątkiem w roku 2011. Ci sami ludzie, którzy potrafią patrzeć krytycznie, decydowali o tym, że władze w niektórych

miastach czy gminach utrzymują się
przez kilkanaście lat.
- Nie jest to dobre?
JL: - Dlaczego mamy decydować
za ludzi? Gdy ktoś się pytał, kto jest
moim pracodawcą, odpowiadałem,
że moimi pracodawcami jest 18 tys.
mieszkańców gminy Stary Sącz. Nie
do końca rozumiem, dlaczego coś się
tutaj ma zmieniać. Wiem, że mam służyć mieszkańcom, a oni mają mnie
oceniać. Sprawozdania przedstawiam
po każdej kadencji. To mieszkańcy
stwierdzają, czy mogę być dalej burmistrzem, czy nie. Wójtowie i burmistrzowie są najbliżej ludzi, są poddawani nieustannej recenzji, odkąd
wyjdą z domu, aż z powrotem się
w nim zamkną.
GB: - Założenie panów burmistrzów jest takie, że władza wybrana w wyborach powszechnych, mająca mandat społeczeństwa, nie może
podejmować jakiejkolwiek decyzji,
który ograniczyłaby zastaną sytuację. Z tym się zgodzić nie można.
Traktujemy pewne rzeczy jako święte
i nie do ruszenia. Po kilkunastu latach
nowego modelu przynajmniej należałoby rozpocząć dyskusję. Przypomnę, że dwa lata temu wyborcy byli
w wyborach pogubieni. Trzeba byłoby rozważyć rozdzielenie terminu
wyborów. Mamy ogromny potencjał
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ŻEGIESTÓW – SPRZEDAM GOSPODARSTWO
Powierzchnia łączna ok. 2,90 ha, w tym:
dwie działki budowlane
- 16 ar z domem (130 m2)
- 25 ar (mieszkalno-usługowe)
- las 1,06 ha, hala 1,40 ha
CENA DO UZGODNIENIA, TEL. 502-629-779

McDonald's
w Nowym Sączu:
ul. Piłsudskiego 6
ul. Lwowska 80
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Grzegorz Biedroń:
Mamy burmistrzów, wójtów, będących przy
władzy nawet 20-30 lat. To samo dotyczy posłów
po kilku kadencjach. Nie mamy pomysłu na ich
zagospodarowanie. Ten niepopularny temat
trzeba rozwiązać
i możliwości samorządów. Wyborca w pierwszej kolejności koncertuje się na wyborze wójta, burmistrza,
prezydenta. Potem zaczyna się interesować radnymi z danego okręgu.
Potem powiat. Na końcu przypomina sobie, że jeszcze jest jakaś kolejna
książeczka albo karta do wypełnienia
– samorząd wojewódzki – i jest tam 20
albo 30 procent głosów nieważnych.
Dorzuciłbym do tej dyskusji element
rozdzielenia wyborów.
- Czy polski samorząd jest zabetonowany?
GB: - Jest na pewno wielu wójtów,
burmistrzów, którzy są nimi 25-30
lat. Stopniowo się starzeją, niektórzy
przekroczyli 70 lat. Może wprowadźmy ograniczenie nie do dwóch kadencji, a do siedmiu.
- Ale czy to faktycznie ustawa powinna powiedzieć wójtowi „do widzenia” czy
elektorat?
GB: - W tym skomplikowanym
systemie wyborczym elektorat czasem nie ma szansy powiedzieć „nie”.
Nasz system powoduje, że od momentu zarejestrowania kandydatów
na burmistrza mamy 20 kilka dni
na przeprowadzenie wyborów. Jakie
szanse ma kandydat w ciągu 20 dni
kampanii na przekonanie do siebie
elektoratu w Starym Sączu czy w Krynicy, skoro ma do czynienia z ludźmi,
którzy rządzą kilka kadencji?
JG: - To nie jest tak, że my nie
chcemy zmian. Chcemy dyskutować
o modelu, o skróceniu kadencji w takim sensie, że jeśli teraz będą nowe
wybory, to określona grupa ludzi
nie będzie mogła już w tych wyborach brać udziału – być wybranym.
Ten temat został teraz społecznie

„wrzucony”. Czym się to uzasadnia? Klikowością, kolesiostwem, układami. Co się stało w tych samorządach, że chcemy doprowadzić do
takiej sytuacji, że od 2018 r. określone osoby nie będą mogły startować? To
w stosunku do nas policzek. To wygląda tak, że to my stworzyliśmy te kolesiowskie układy i kliki.
- To zabetonowanie?
JG: - Daj mi Boże taką klikę, która
głosuje na prezydenta, a liczy 8, 5, 4,
czy 3 tys. ludzi. Fajna klika. To kompletne nieporozumienie. Odwracając
sytuację: ci, którzy będą przychodzili,
będą tworzyli następną klikę? Oni też
będą musieli kogoś zatrudnić. W taki
sposób w ogóle nie powinniśmy dyskutować, tylko rozmawiać o konkretnym modelu i rozwiązaniu: co powinno być lepsze i co się stało w tej chwili,
że chcemy to zmienić.
GB: - Politycy i media idą na skróty. Wychwyciły z propozycji coś najbardziej nośnego, czyli dwie kadencje.
My właśnie zapraszamy do dyskusji.
JG: - Na razie nie ma nad czym
dyskutować.
MP: - Zmian wymaga od nas dynamika cywilizacyjna. Musimy zmieniać to, co dzieje się wokół nas. Podoba
mi się proponowana przez burmistrza Golbę dyskusja nad wypracowaniem modelu samorządów w Polsce. Oczywiście przykład niemiecki
nie jest akurat w tym wypadku dobry. Jest to państwo federacyjne, my
jesteśmy państwem unitarnym. Poza
tym funkcjonują tam cztery modele
samorządów. Jest tam kadencyjność
od czterech do ośmiu lat. Co do kwestii zabetonowania sceny politycznej:
pewne jej elementy można zauważyć,

Jacek Lelek:
Spokojnie, mam poczucie własnej wartości,
spadochronu mi nie potrzeba. Poradzę sobie
w życiu sam. Nie byłem burmistrzem i sobie
radziłem.

ale w większych miastach, nie na poziomie wójtów czy burmistrzów.
- Możemy tutaj podać przykłady Krakowa
czy Nowego Sącza?
MP: - Odpowiem za badaniami
w psychologii społecznej. Władza jest
to asymetryczna kontrola nad cenionymi zasobami w relacjach społecznych. Im te zasoby są bardziej cenne,
tym ta władza jest większa. Takim zasobem w relacjach społecznych jest
np. praca. Jeżeli w miejscowości największym pracodawcą jest rzeczywiście prezydent, który ma swój urząd,
ma swoje spółki komunalne, kontrahentów zależnych od organów samorządowych, to rzeczywiście może
wytworzyć się takie zabetonowanie
sceny politycznej i temu może służyć zmiana kadencyjności do dwóch
kadencji. Dodatkowo kadencyjność
pozwoli na wypracowanie tego, co
w Niemczech, czyli rekrutację i wymianę elit. Bo tego niestety w Polsce
nie mamy.
- To zapytam burmistrza Lelka, ile osób
pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy Stary
Sącz i spółkach podległych?
JL: - Niewiele ponad 100 osób, plus
nauczyciele i wszyscy zatrudnieni w
szkołach, jakieś 300 osób. Ale daleki
byłbym od poczucia, że nauczyciele
pracujący w szkole głosują na burmistrza. Tutaj są akurat stosowne regulacje, Karta Nauczyciela itd. Te sprawy są poza władzą burmistrza. Na
politykę kadrową szkół burmistrz ma
wpływ w bardzo niewielkim stopniu.
Gdyby funkcjonowały takie mechanizmy, to może w takich dużych miastach jak np. Kraków. Ilość osób, które zatrudnia miasto, w porównaniu do
ilości miejsc pracy na terenie miasta,
na pewno jest znikoma.
MP:- Kraków nie jest dobrym
przykładem.
GB: - Tam są tysiące miejsc pracy.
Przy okazji wyborów samorządowych
uczestniczyłem w kilku dyskusjach
w Krakowie i odniosłem wrażenie,
że, niezależnie od opcji politycznej,
praktycznie nikt nie krytykował prezydenta Majchrowskiego, ponieważ
każdy czuł się w jakiś tam sposób beneficjentem tej władzy.
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JL: - To jest krzywdzące pójście na
skróty. Czemu nie uwierzymy w to, że
oceniali politykę prezydenta po prostu pozytywnie?
GB: - Jeżeli politycy Platformy dawali do zrozumienia: głosujcie na Majchrowskiego, to dla mnie jest to trochę dziwna sytuacja.
JG: - To jest bardzo proste i mierzalne. Przecież gdy następują zmiany,
można zobaczyć, ile ludzi przychodzi
razem z nowym burmistrzem, jakie
to są liczby. Czy to są tysiące, czy jednostkowe przypadki, czy dziesiątki.
- A gdybyśmy się z tym pomysłem zgodzili co do zasady, że konieczna jest wymiana elit, że jest potrzebna w samorządach
świeża krew, to jak takim gospodarzom
gminy jak pan Golba, jak pan Lelek powiedzieć: jesteście dobrymi gospodarza-
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Polaków pilnować, bo sami się do kotła z powrotem ściągają. Musimy szanować swoich samorządowców i polityków. Rzeczywiście jest problem z
zatrudnieniem byłych wójtów, burmistrzów, później, po zakończeniu
kadencji. Nie jest to jednak problem
politologiczny, tylko problem pewnych naszych realiów.
JL: - Nie chciałbym, żebyśmy sprowadzali rozmowę o kadencyjności do
poziomu użalania się nad burmistrzami. Spokojnie, mam poczucie własnej
wartości, spadochronu mi nie potrzeba. Poradzę sobie w życiu sam. Nie byłem burmistrzem i sobie radziłem. Teraz jestem burmistrzem i sobie radzę
i dalej też będę sobie radził. Nie sprowadzajmy tej rozmowy do politowania, bo jest to dla nas upokarzające. Na
tym etapie mniej bym się zajmował

Jan Golba:
Daj mi Boże taką klikę, która głosuje na
prezydenta, a liczy 8, 5, 4, czy 3 tys. ludzi. Fajna
klika. To kompletne nieporozumienie
mi, ale…?
GB: - Idealny byłby model szwajcarski, gdzie ktoś idzie do polityki,
gdy jest szanowanym obywatelem,
wykonuje wolny zawód, zgromadził odpowiedni majątek i po prostu
po skończonej kadencji wraca do zarządzania swoim majątkiem czy firmą. My jesteśmy społeczeństwem na
dorobku, więc u nas jeszcze przez jakiś czas tak nie będzie. I dlatego, jak
mówiłem na początku, trzeba, może
nie złote spadochrony, ale jakiekolwiek spadochrony tym samorządowcom, ale również politykom z pierwszych stron gazet, zapewnić. Tak jest
w większości cywilizowanych krajów. Podałem też przykład burmistrza Golby, który nie będąc brany na
kolejną kadencję na burmistrza Krynicy, świetnie sprawdził się pracując
dla państwa, a potem znowu pracując
dla samorządu. My jako społeczeństwo musimy być bardziej otwarci, a nie tacy jak w tym dowcipie,
który mówi, że w piekle nie trzeba

samorządowcami, a bardziej kondycją
lokalnych wspólnot, kondycją tego,
co chcemy zrobić, czy nas rzeczywiście na to stać. Wydaje mi się, że Stary
Sącz należy już do tych trochę większych ośrodków. Z pewnością znajdą
się osoby, które poprowadzą miasto
lepiej i tego Staremu Sączowi życzę.
Jest szereg miejsc, takich niewielkich
gmin gdzieś na obrzeżach Polski, gdzie
trzeba o tym pomyśleć. Tam władzę
sprawują ludzie będący w strukturach
samorządowych od wielu kadencji.
To bardzo dobrzy gospodarze, którzy
rzeczywiście zdobyli doświadczenie.
Oni znajdą potem pracę, ale najprawdopodobniej w zupełnie innej branży
i z daleka od swoich domów. Tak naprawdę lokalna społeczność zostanie
bez lidera i będzie zaczynała wszystko od nowa.
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
CAŁOŚĆ DEBATY PRZEPROWADZONEJ
W REGIONALNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ
OGLĄDAJ NA:

www.dts24.pl

- Uzależniony?
GB: - Tak. Niezależnie od opcji
politycznej.

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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• 6-komorowy profil o szerokości zabudowy 80 mm
• mocny profil o podwyższonej
sztywności
• nieskazitelną biel oraz brylantowy
połysk profili zapewnia wysokogatunkowy PVC;
• delikatne zaokrąglenia nadające
profilowi nowoczesny i elegancki wygląd;
• odporny na zabrudzenie i czynniki
atmosferyczne, łatwy w utrzymaniu czystości;
• szkło neutralne – nie daje efektu
tzw. "brudnych firan";
• przy zastosowaniu pakietu 3-szybowego o współczynniku U=0.7
Wm2K możesz zaoszczędzić nawet
do 20% wydatków na ogrzewanie;
• odpowiednią szczelność gwarantują uszczelki z EPDM;

olcha,
jabłoń,

sa europejska)
• Trzy zawiasy czopowe
• Trzy bolce antywyważeniowe
• Wizjer w kolorze srebrnym
• Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)
• Ościeżnica metalowa kątowa, o
szerokości profilu 105 mm.

OKNA DACHOWE
SKYLIGHT PREMIUM
SKYLIGHT

WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI

Wyprzedaż
okien
dachowych
SKYLIGHT,

5%
4
t
ba
a
R

DRZWI
WEWNĘTRZNE

*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

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

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59,
tel. 18 264 88 59,
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl
Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14,
tel: 018 330 11 67,
e-mail: limanowa@tomexokna.pl
Jasłoary
Szaﬂ
ul.Zakopiańska
Kościuszki 44,
44,
Kościuszki
ul.
18, tel: 018 275 40 64,
tel:
23
29,
013
445
23
29,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl
pl
e-mail: jaslo@tomexokna
jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl
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Klikania zadecydują o przyznaniu tytułu
Trwa plebiscyt Ziarnko Gorczycy 2017.
Tytuły liderów przechodzą z osoby na
osobę jak w sztafecie. Wszystko jeszcze w rękach, i klikaniach, głosujących!
W tej chwili w głosowaniu prowadzonym na naszym

facebookowym profilu na czoło wysuwają się Iwona Romaniak
i Sławomir Szczerkowski w kategorii osobowość oraz Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży
Kana i II Liceum Ogólnokształcące
w Nowym Sączu w kategorii firma,

instytucja, organizacja. To oni zdobywają najwięcej głosów jako ci,
którzy bezinteresownie pomagają innym. Wszystko może się jeszcze zmienić.

Tegoroczni
nominowani:
KATEGORIA: FIRMA, INSTYTUCJA,
ORGANIZACJA:
• II Liceum Ogólnokształcące,
Nowy Sącz
• Cukiernia Jeziorek, Stary Sącz
• Fundacja Będzie Dobrze, Stary Sącz
• Fundacja Renovo, Nowy Sącz
• Fundacja Sądecka, Nowy Sącz
• Katolickie Centrum Edukacji
Młodzieży KANA, Nowy Sącz
• MariposaMed-Spa, Nowy Sącz
• Newag SA, Nowy Sącz
• Sądecki Uniwersytet Trzeciego
Wieku, Nowy Sącz
• Stowarzyszenie Gniazdo, Stary Sącz
• Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Mam Głos”, Nowy
Sącz

•Zakład Piekarski
Tęgoborze

Grzyb,

KATEGORIA: OSOBA

2 lutego, godz. 18., Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”
w Nowym Sączu – musical
„My Fair Lady” w ramach Wieczorów Małopolskich
2 lutego, godz. 19., Kawiarnia
Spóźniony Słowik w Nowym
Sączu – koncert zespołu The
Fuse

• Halina Adamczyk
• Mariusz Brodowski
• Barbara Cetnarowska
• Zdzisława Czurek
• Bogumiła Kałużny
• Jan Kos
• Leszek Macheta
• Jacek Mamala
• Łukasz Połomski
• Anna Pych
• Iwona Romaniak
• Sławomir Szczerkowski

3 lutego, godz. 17., Centrum
Informacji Turystycznej w Nowym Sączu – wernisaż fotografii Michała Piotrowskiego „25
spojrzeń”

(RED)

3 lutego, godz. 19, Pijalnia
Główna w Krynicy-Zdroju –
koncert zespołu Kult w ramach
cyklu imprez „Krynica Źródłem Kultury”
4 lutego, godz. 18., Teatr
Nowy w Nowym Sączu – spektakl pt. „Aktorzy”
5 lutego, Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu - Grand
Prix Nowego Sącza w Futsalu
o Puchar Prezydenta Miasta
Ryszarda Nowaka – cykl 5 turniejów
5 lutego, godz. 20., Kawiarnia Prowincjonalna w Nowym
Sączu – Recital Jacka Stęszewskiego ze SPOŁEM

Jak głosować?
Wejdź na fanpage „Dobrego Tygodnika Sądeckiego" na
Facebooku, weź udział w wydarzeniu „Plebiscyt Ziarnko
Gorczycy 2017”. Znajdziesz tam dwie ankiety – jedna to
głosowanie w kategorii osoba, druga – w kategorii firma,
instytucja, organizacja. Zaznacz, na kogo oddajesz głos.
Głosować można też na stronie internetowej organizatora
plebiscytu: http://www.ziarnkogorczycy.pl/glosowanie. Głosy
oddane przez internet to połowa punktów, drugą przyzna
kapituła konkursowa. Głosowanie do 5 lutego 2017.

7 lutego, godz. 18., Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”
w Nowym Sączu – premiera
krótkometrażowego filmu pt.
„Wiosna” inspirowanego prozą
Brunona Schulza
7 lutego, godz. 18.30, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu – spektakl Teatru Nomina Rosae pt.
„Hindełe”
(AM)

Sportowa rywalizacja wśród przyjaciół
„Bieg kelnera”, „bieg po buty”, „celne oko” czy „piłkarski slalom” – takie właśnie tajemnicze nazwy noszą przykładowe konkurencje składające się na program Nowosądeckiej Familiady Sportowej organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz firmę Erbet.
Impreza odbędzie się 10 lutego w hali nowosądeckiego MOSiR-u przy ulicy Nadbrzeżnej 34,
w godzinach od 10 do 15.
- Nowosądecka Familiada Sportowa wpisuje się w cykl wydarzeń sportowych
przygotowywanych dla mieszkańców miasta przez nasz Ośrodek – mówi Bogusław Kmak, zastępca dyrektora MOSiR w Nowym Sączu. - Naszym celem jest propagowanie sportowej rywalizacji w przyjacielskiej atmosferze i tym samym aktywizacja lokalnej społeczności w przyjemny, i przede wszystkim zdrowy sposób.
W familiadzie może wziąć udział drużyna, składająca się z 3-5 osób w schemacie
„młodzież – dzieci” – bądź opiekun dorosły (w przypadku dzieci w wieku do 12 lat).
Drużynę można zgłosić poprzez zarządy osiedli, szkoły, parafie, organizacje pozarządowe, a także indywidualnie na adres pir@mosir-ns.pl lub osobiście na 30 min.
przed rozpoczęciem zawodów. Zgłoszenia dokonuje kapitan drużyny.
- Oprócz rywalizacji sportowej, przygotowaliśmy także ciekawy program artystyczny. Szykuje się naprawdę dobra zabawa – przekonuje Bogusław Kmak.
– A na wszystkich uczestników finału czekają atrakcyjne nagrody.
Ambasadorami Familiady zostali Tomasz Kowal, Agnieszka Skalniak oraz Dariusz
Popiela.
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