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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

AKTYWNOŚĆ DLA WSZYSTKICH

Jeżdżą na podwójnych nartach
To specjalne narty dla niepełnosprawnych dzieci jeżdżących samodzielnie w pozycji siedzącej.
– Uprawianie sportu daje chęć do
życia! To źródło motywacji, pewności

FOT. STOWARZYSZENIE „PRZYSTAŃ NASZYCH DZIECI”

Narty Dualski od firmy Carrefour Polska trafiły do Stowarzyszenia „Przystań Naszych Dzieci” i są wykorzystywane na stoku Słotwiny Arena
w Krynicy-Zdroju.
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siebie i radości. Propagujemy integrację w pełnym tego słowa znaczeniu. Dzięki pomocy firmy Carrefour
Polska spełniliśmy marzenie wszystkich, którzy chcieli, ale nie mogli
korzystać z uroków narciarstwa –
mówi Agata Wnuk, prezes Stowarzyszenia „Przystań Naszych Dzieci”.
– Carrefour Polska w ramach
swojej strategii odpowiedzialnego biznesu realizuje kampanię
„Z miłości do Zdrowia”, której celem, oprócz propagowania zdrowego odżywiania, jest zachęcanie
wszystkich do aktywności fizycznej. Uprawianie sportu daje wiele
radości, dlatego cieszę się, że dzięki
Carrefour również dzieci niepełnosprawne wraz ze swoimi rodzinami i opiekunami, będą mogły cieszyć się wspólną jazdą na nartach
– puentuje Robert Noceń, sekretarz
generalny Carrefour Polska.
(AW)

CZŁOWIEK Z DRUGIEJ STRONY
Imię i nazwisko: Janusz Basiaga.
Urodziłem się: w Nowym Sączu.
Moja rodzina: żona Beata, córka Justyna i syn Przemysław.
Zajmowane stanowisko: jeszcze wczoraj komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Dziś jestem już na emeryturze.
W Straży Pożarnej spędziłem 33 lata.
Przebieg kariery zawodowej: od 1984 r. pracowałem w Straży Pożarnej.
W latach 1984-1992 byłem inspektorem Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Następnie od lipca 1992 r. do 1998 r., do
reformy, byłem zastępcą komendanta. Od 21 maja 1999 r. do wczoraj,
do środy 15 lutego 2017 r., byłem komendantem miejskim Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
Moją pierwszą wypłatę wydałem na: zacząłem odkładać pieniądze na
samochód.
Lubię jeść: po pierwsze zdrowo. Po drugie tyle, żeby się nie przejeść.
Najbardziej lubię oczywiście kuchnię mojej żony.
Po godzinach: dużo czasu starałem się poświęcać Ochotniczym Strażom
Pożarnym. Oprócz tego w miarę możliwości dużo się ruszam, uprawiam
sporty. Jeżdżę na nartach, uprawiam turystkę górską. Pracuję także w
ogrodzie, czytam książki.
Mój samochód: to KIA Sportage.
Ostatnio czytałem: „Trafiona przez piorun” Glorii Polo. To opowieść o
kolumbijskiej dentystce, która wskutek uderzenia pioruna została tak
poważnie ranna, że przez kilka dni była w śpiączce. Przy życiu utrzymywała ją aparatura medyczna. Bohaterce, pomimo że lekarze nie dawali jej szans na przeżycie, jednak udało się wrócić do zdrowia.
Na bezludną wyspę zabrałbym: z osób oczywiście moją żonę. A z przedmiotów? Chyba zabrałbym ostry nóż, żeby jakoś przeżyć!
Złości mnie: w tej chwili, po tylu latach pracy, mam już bardzo dużą
tolerancję dla wielu spraw. Jednak nadal bardzo złości mnie zawziętość
Polaków, szczególnie widoczna w polityce.
Śmieszy mnie: dobry dowcip oraz film.
Cieszy mnie: czuję się spełniony zawodowo, udało mi się dużo zrobić.
Aktualnie jestem zadowolony, bo będę miał więcej czasu dla siebie, na
spełnianie moich pasji a przede wszystkim więcej czasu dla mojej rodziny. Tego czasu przez lata mojej służby bardzo mi brakowało.
Uwagi DTS: st. bryg. Janusz Basiaga po blisko 33 latach pracy w Straży
Pożarnej odszedł na emeryturę. W trakcie swej pracy był wielokrotnie
odznaczany za służbę w pożarnictwie. Za jego komendantury sądeccy
strażacy uczestniczyli m.in. w misjach ratowniczych w Katowicach,
kiedy zawalił się dach hali targowej, czy w Nepalu po tragicznym trzęsieniu ziemi w 2015 r.
(AM)
FOT. Z ARCH. KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM SĄCZU
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Ziarnko Gorczycy 2017
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Iwona Romaniak - prezes krynickiej
Fundacji Braterstwo, Sławomir Szczerkowski - dowódca Jednostki Strzeleckiej Nowy Sącz i komendant główny
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej
w Polsce oraz dwie firmy: Newag S.A.
i Mariposa Med-Spa to laureaci tegorocznego plebiscytu Ziarnko Gorczycy.
REKLAMA

Statuetki Ziarnka Gorczycy
przyznawane są już od siedemnastu lat dla ludzi, firm oraz organizacji, które bezinteresownie
pomagają oraz dzielą się czasem
i owocami swojego finansowego sukcesu.
Po głosowaniu prowadzonym na
Facebookowym fanpagu „Dobrego

Tygodnika Sądeckiego” i na stronie
internetowej Ziarnka Gorczycy oraz
decyzjach kapituły konkursowej
w tym roku nominacje do statuetki zdobyli: Halina Adamczyk,
Barbara Cetnarowska, Jacek Mamala, Iwona Romaniak, Sławomir Szczerkowski, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży Kana
w Nowym Sączu, II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Sączu, Mariposa Med-Spa, Newag
S.A. i Zakład Piekarski Grzyb
z Tęgoborzy.
Finałowa gala plebiscytu odbyła się w minioną sobotę w Małopolskim Centrum Kultury Sokół. Poprowadziła ją Małgorzata
Broda, szefowa Instytutu Europa
Karpat. Do nominowanych trafiły
pamiątkowe grawertony. A później nastąpiła najbardziej wyczekiwana część – wręczenie statuetek
Ziarnko Gorczycy 2017. Zwycięzcy odbierając statuetki nie kryli
wzruszenia.
- To, że jestem tutaj to wasza zasługa, to wszystko dzięki wsparciu i pomocy wielu ludzi i instytucji Gdyby nie
wy, czym moja skromna osoba by była. Sama nie mogę wiele, ale dzięki wsparciu i pomocy innych, to wszystko się udaje.
A przecież w życiu najważniejsze jest to, co dajemy, a nie to co
mamy - mówiła Iwona Romaniak.
- Z tego miejsca mogę obiecać,
że jak tylko będę mógł pomagać,
będę pomagał - deklarował Zbigniew Konieczek, prezes zarządu
firmy Newag, która wspiera Sądeckie Hospicjum.

ZDJĘCIA: PIOTR GRYŹLAK

Ważne jest co dajemy innym, a nie co sami mamy

Tytuł honorowy Przyjaciela
Ziarnka Gorczycy otrzymała firma Erbet oraz Joanna Walter Prezes Perły Południa.
Atrakcją gali Ziarnko Gorczycy
2017 był występ Mateusza Ziółko
z zespołem oraz bal charytatywny
w hotelu Ibis Styles w Nowym
Sączu.
Podczas gali licytowano obraz
Ryszarda Miłka, który osiągnął
cenę 4 tys. zł. Ta kwota oraz fundusze, które zebrano sprzedając
bilety na galę i bal charytatywny
a także wpłaty sponsorów wspomogą Sądeckie Hospicjum i uruchomiony w styczniu tego roku
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy do

opieki nad osobami przewlekle
chorymi.
Plebiscyt jest wspólnym dziełem Prezydenta Miasta Nowego
Sącza, Województwa Małopolskiego, Towarzystwa Przyjaciół
Chorych Sądeckie Hospicjum,
Związku Sądeczan, Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, Instytutu Europa Karpat i Towarzystwa
Gimnastycznego Sokół.
RÓŻA SKOCZEŃ

POD PATRONATEM
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Turniej Czterech Skoczni pod Górą Parkową!
Rozmowa
z burmistrzem
Krynicy-Zdroju
DARIUSZEM REŚKO

- Turyści się cieszą. Mieszkańcy mogą
być mniej zadowoleni. Co jest ważniejsze dla burmistrza?
- Dla mnie zawsze najważniejsi
są mieszkańcy. To, że akurat wielu
z nich jest związanych z turystyką
czy z dochodami z niej czerpanymi,
pokazuje, że trzymając stronę turystów, trzymam jednocześnie stronę mieszkańców. Każdy ma prawo
do swojego zdania i rozumiem, że
ci, którzy pracują w administracji
albo w obszarach nie bardzo związanych z turystyką, mogą narzekać.
Woleliby pewnie zimy bez śniegu
i ciepłe, bo wtedy koszty utrzymania mieszkań czy domów byłyby
dużo niższe. Mam jednak obowiązek patrzeć bardzo obiektywnie na
całość naszej gminnej wspólnoty.
Z całą pewnością twierdzę, że nawet
jeśli komuś się nie podobało, bo było
później odśnieżone, to całe miasto
REKLAMA

FOT. DOMINIK TYMCZYSZYN

- Mówi się, że to jeden z najlepszych sezonów zimowych w Krynicy od wielu lat.
- Jestem zachwycony. To taka
zima, jaką pamiętam z dzieciństwa. Patrzę jednak przez pryzmat
wszystkich mieszkańców i zdaję sobie sprawę, że są tacy, którzy będą
narzekać na wysokie rachunki za
gaz czy węgiel. Okres mrozów rzeczywiście był długi. Do tego doszło
odśnieżanie. W rachunku kosztów
i korzyści absolutnie zima jest
wspaniała. Przedsiębiorcy są zadowoleni. Oby tak dalej.

jako organizm na takiej zimie zarabia i się rozwija. O to chodzi.
- Narciarze dla Krynicy są najważniejsi?
Pan się zgadza z taką tezą?
- Znowu muszę nawiązać do
tego, że mam obowiązek patrzeć na
wszystkie podmioty gospodarcze
i wszystkich mieszkańców. Taką
tezę może wyrazić właściciel wyciągu narciarskiego, szkółki narciarskiej, restauracji, hotelu, pensjonatu. Rzeczywiście narciarze to
są klienci dla nas najważniejsi. Ale z
drugiej strony nie można zapomnieć
o tym, że Krynica to uzdrowisko

i dalej są sanatoria i szpitale uzdrowiskowe, które nie tylko leczą ale
umacniają markę Krynicy jako
uzdrowiska. One też się rozwijają. Myślę, że czasem zapominają o
tym inwestorzy tej „bazy komercyjnej”. Jeżeli w sanatoriach krynickich czy szpitalach poziom wynagrodzeń nie jest najwyższy, to
jest to pochodna między innymi
systemu kontraktowania, poziomu
świadczeń przyznawanych przez
NFZ czy ZUS. To są także całoroczne miejsca pracy. Tam jest pewne
poczucie stabilizacji. Gdyby zadać pytanie w małym pensjonacie,

tam ta sezonowość jest widoczna i
również część pracowników jest
sezonowo. Większe hotele mogą
sobie pozwolić na stabilność zatrudnienia. Czy narciarze są najważniejsi? Dla niektórych typów
podmiotów gospodarczych wcale nie są najważniejsi, ale gdybyśmy analizowali szeroko pojęte
wpływy dochodów dla przedsiębiorstw to pośrednio, chociażby
biorąc pod uwagę sferę podatkową, one również znajdą swoje odzwierciedlenie w budżecie gminy.
Gmina jest w stanie z tych pieniędzy finansować inne potrzeby dla

osób, które z narciarstwem nie
mają nic wspólnego. To system naczyń połączonych.
- 100-150 lat temu głównym magnesem Krynicy była woda mineralna,
przyjeżdżało się do wód. Dziś możemy powiedzieć, że to woda mineralna
i wspomniane narty. Co będzie głównym
magnesem za 50 lat?
- 50 lat to naprawdę bardzo długi okres czasu. Spodziewam się,
że trendy rozwoju turystyki będą
cały czas na fali wznoszącej, bo to
jest kwestia poziomu zamożności,
świadomości, edukacji, stylu życia.
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Będzie to raczej turystyka, ale będzie ona wyposażona w wysokie
technologie. One w tej chwili pędzą, mamy coraz to nowe zdobycze. Będą miały odzwierciedlenie
w różnych produktach turystycznych. Turystyka za 50 lat może obudzić w sobie nowe formy aktywności. Nie spodziewam się, że w dobie
kultu ekorozwoju ochrona środowiska zostanie zaniedbana. Sądzę,
że zawsze będzie dbałość o tutejsze
warunki naturalne. Na świecie jest
sporo kurortów, które mają dłuższą
historię niż Krynica. Tradycja jest
kontynuowana. Nie mam wątpliwości, że wszyscy odczują, mnie już
wtedy na świecie nie będzie, wielki
impuls innowacji technologicznych
we wszystkich możliwych obszarach życia. Również w naszej tradycyjnej Krynicy.
- Gdyby miał Pan nieograniczony dostęp
do pieniędzy, do środków zewnętrznych,
to wydałby je Pan w pierwszej kolejności
na obwodnicę, na aquapark, czy jeszcze
na coś innego?
- Razem z Radą Miasta i pracownikami Urzędu Miejskiego pracuję nad nowym kształtem studium
uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. To podstawa,
która służy później do uszczegółowienia w planie zagospodarowania przestrzennego. Tam wskazałem, między innymi, przebieg
obwodnicy. Pierwszą batalię przegrałem, ale szukam alternatywy.

Wskazałem urbaniście, żeby pracował nad optymalnym miejscem
do budowy toru saneczkowego
i skoczni narciarskiej. Oczywiście,
ktoś może nazwać to wizjonerstwem, hochsztaplerstwem. Mam
jednak obowiązek patrzeć na rozwój gminy przez pryzmat nie tylko swojej kadencji. Nie wiadomo, czy będzie jeszcze jedna, czy
dwie, czy w ogóle. Muszę myśleć o
tym, czym Krynica ma być w przyszłości. Te wszystkie zadania muszą zostać w Krynicy zrealizowane, czy to będzie okres pięciu czy
30 lat, to osobny rozdział. Wspomniałem wcześniej o technologiach. Spodziewam się, że za 30
lat, jak ktoś będzie na moim miejscu, to będzie mu łatwiej przekonać administrację rządową, a może
wojewódzką, do tego, że można w
Krynicy zbudować tunel. Wtedy
to będzie pewien standard. Dziś
wszyscy uważają to za pobożne
życzenia, pojawiają się ironiczne
uśmieszki. Oczywiście rozumiem
to, ale mam obowiązek patrzenia w
przyszłość. Natomiast gdybym miał
sformułować pewną hierarchię,
to aquapark mam zaawansowany
dokumentacyjnie, on byłby numerem jeden. Obwodnica, przede
wszystkim ograniczenie ruchu samochodów w Krynicy, to numer
dwa. Tor saneczkowy i skocznia
narciarska jako wypełnienie luki po
wspomnieniach przedwojennych,
drewnianych skoczniach, torach
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saneczkowych. Te dyscypliny były
tu kiedyś uprawiane i można było
organizować imprezy na poziomie
światowym.
- Kiedy odbędzie się Puchar Świata
w skokach narciarskich w Krynicy?
- Kiedyś rozmawiałem z jednym
z naszych hotelarzy. Przyszło nam
do głowy, że byłoby fantastycznie,
gdyby stworzyć pewną konkurencję, czy alternatywę dla Turnieju
Czterech Skoczni, na przykład Zakopane, Wisła, Szczyrk i Krynica.
A jeśli Szczyrk nie, bo nie mam
prawa wypowiadać się za jego gospodarzy, to mamy jeszcze Słowację, Štrbské Pleso. W Turnieju
Czterech Skoczni są przecież Niemcy i Austria.
- Kiedy to możemy wpisać
w kalendarz?
- Spodziewam się, że 15-20 lat
to chyba byłoby realne. Pada sakramentalne pytanie, kto utrzyma
dany obiekt. Takie obiekty z definicji są nierentowne. Czy Centralny Ośrodek Sportu, czyli finansowanie rządowe, wojewódzkie, czy
gmina, której na pewno nie byłoby na to stać?
Nawet jeżeli będzie się świetnie rozwijała, to nie będzie aż
tak zamożnym kurortem. Chociaż
przy zmianie finansowania samorządów być może? Już na dzień
dzisiejszy mamy Wisłę i Zakopane. Jednak niewątpliwie dużą barierą będzie finansowanie takich
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dużych inwestycji. Nie mówię
o takiej małej skoczni, jak bodajże w Iwoniczu, którą jesteśmy
w stanie zbudować. Co do dużej skoczni, to są to zbyt poważne decyzje i spodziewam się, że to
wszystko będzie uzależnione od
zamożności naszego kraju. Z całym szacunkiem, to nie są decyzje
burmistrza, Rady Miejskiej, Sejmiku Województwa. To będą decyzje
strategiczne związane z zarządzaniem całym państwem. W listopadzie byłem z prezesem Polskiego
Związku Sportów Saneczkowych,
panem Michałem Jasnoszem, u wiceministra sportu. Rozmawialiśmy
właśnie na temat lokalizacji takich
inwestycji, a także o przyszłości
tego sportu. Powiedział wprost:
na tym etapie rozwoju Polski, nas
nie stać na wybudowanie toru saneczkowego, takiego jak kilka lat
temu marzył się w Krynicy, przy
tej aferze na Górze Parkowej. Decyzja rządowa będzie negatywna,
bo nas w tej chwili po prostu nie
stać. Rząd nie widzi w tym prestiżu. Poza tym są inne priorytety. Wiadomo, że finansowanie
sportu saneczkowego jest istotne,
bo to dyscyplina o pewnych tradycjach i potencjale, chociaż dla
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wielu niszowa. Nie jest to w końcu piłka nożna. Pan minister powiedział, że jest to przeliczone.
Lepiej wydać mniejsze środki finansowe na wyjazdy saneczkarzy
do Siguldy czy do Königssee, czy
na inne tory saneczkowe niż wybudować własny tor. Ta inwestycja kosztowałaby pewnie około 120
milionów, jeśli nie więcej.
- Koniec marzeń o torze saneczkowym
w Krynicy?
- Na pewno nie, tylko z pewnym przesunięciem czasowym.
Myślę jeszcze o torze sztucznym,
plastikowym. On jest dużo tańszy, mógłby odgrywać rolę szkoleniową, żeby podtrzymywać dyscyplinę. Prezes Jasnosz podkreślił,
że to byłoby rozwiązanie średnioterminowe, zanim będzie nas stać
na wybudowanie toru z prawdziwego zdarzenia, takiego jak są
w krajach zachodnich. Mogłaby to
być infrastruktura, która na pewno by pozwalała na rozwój tego
sportu. Po co budować tor, jak się
później okaże, że nie będzie ani
jednego saneczkarza. To byłoby
absurdalne.

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ

Obejrzyj nagranie na:

www.dts24.pl
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Tutaj tętni prawdziwy puls Krynicy
Rozmowa
z MAŁGORZATĄ
KOMARNICKĄ,
kierownikiem Zespołu
Pijalni w Krynicy

- To był jeden z głównych powodów modernizacji Pijalni.
W dawnej Pijalni koncerty były
organizowane na mniejszą skalę,
w dawnej sali koncertowej, która mieściła ok. 300 osób. W tej
chwili możemy organizować Festiwal im. Jana Kiepury na skalę
europejską, Forum Ekonomiczne
na skalę europejską i przepiękne
koncerty, tak jak obecny cykl wydarzeń, które bez żadnego problemu mieszczą 1200-1300 osób.

- Pijalnia Główna to miejsce wyjątkowe,
centrum życia Krynicy?
- Zdecydowanie tak i to nie tylko
teraz, ale od ponad 40 lat.

- Obiekt wygląda dziś imponująco, od
trzech lat jest nowoczesny, ale funkcje,
które spełnia, spełniał już 150 lat temu.
- Jak najbardziej, aczkolwiek
z biegiem lat się to zmieniało. Pierwsza Pijalnia powstała w 1869 r. i stała
w tym miejscu równe sto lat, do 1969 r.
Potem był okres przebudowy, powstawania tej Pijalni, która została uruchomiona w obecnym stylu
w 1972 r. Stała 40 lat. Funkcjonowała otwierając swoje podwoje dla
kuracjuszy, gości, dla wszystkich
chętnych. Trzy lata temu przeszła
gruntowną przemianę, a ja mam
przyjemność kierować tym obiektem właśnie po modernizacji.
- Wróćmy do czasów sprzed blisko
150 lat. Jak wyglądała ta stara Pijalnia,
jakie funkcje spełniała?

FOT. DOMINIK TYMCZYSZYN

- Mówi się, że jak się chce kogoś spotkać
w Krynicy, to najlepiej przyjść do Pijalni.
- Pijalnia przyciąga nie tylko kuracjuszy, ale wszystkich przyjeżdżających do Krynicy. Wszystkich,
którzy chcą pobyć razem, spotkać
znajomych, mile spędzić czas, napić się najlepszych wód mineralnych, ale również wypić najlepszą
w Krynicy kawę.

- Stary obiekt to była klasyczna Pijalnia, tzw. pasaż krynicki,
również spacerowy. Było tu piękne, historyczne zadaszenie w stylu japońskim. Była, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, bardzo secesyjna.
Wtedy kuracjusze spotykali się
„u źródeł”, popijając Kryniczkę,
Zdrój Główny, Jana, Zubera, Słotwinkę. Te funkcje Pijalnia spełniała przez ponad 150 lat.
- Oprócz funkcji leczniczych, uzdrowiskowych, była też centrum życia
towarzyskiego.
- Z całą pewnością, aczkolwiek
życie towarzyskie zaczęło tętnić
w Pijalni najmocniej od momentu powstania obecnego obiektu,
czyli w roku 1972. Wtedy do Pijalni wkroczyło Centrum Kultury,

koncerty, Krynicka Orkiestra
Zdrojowa, która jest bardzo znana i rozpoznawalna.
- Pamiętamy też kontrowersje, które przed laty budziła bryła Pijalni. Kryniczanie nie mogli się przyzwyczaić, że
w tak tradycyjnym miejscu powstał tak
nowoczesny obiekt.
- To prawda, bryła była bardzo modernistyczna. Był taki czas,
kiedy się o to spierano, ale osobiście nie wyobrażam sobie, aby teraz mogło istnieć centrum Krynicy
właśnie bez tej oszklonej ogromnej
bryły Pijalni Głównej, która na stałe wrosła w krajobraz miasta.
- Wymogi nowych czasów wymusiły
modernizację obiektu i stworzenie warunków, jakie panują tu dzisiaj.

- Po co się dzisiaj przychodzi do Pijalni? Kiedyś przychodziło się głównie, by
zakosztować wód mineralnych, zrelaksować się w tym mikroklimacie?
- Oczywiście, że tak. Ma swoją
roślinność, którą teraz skrupulatnie odnawiamy, odrestaurowujemy po remoncie. Pijalnia, także
dzięki źródłom wód mineralnych,
ma unikalny mikroklimat. Jest
tutaj bardzo dużo wilgoci, ale takiej zdrowej, fantastycznie wpływającej na układ oddechowy.
W tej chwili obiekt spełnia kilka
funkcji, w tym oczywiście głównie pijalni, czyli w dalszym ciągu możemy przyjść tutaj po najlepsze w Polsce wody mineralne.
Dysponujemy najmocniejszymi
szczawami w Europie. Możemy
tu również przyjść na koncerty
Krynickiej Orkiestry Zdrojowej,
na wydarzenia artystyczne, które odbywają się w ramach cyklu
Krynica Źródłem Kultury. Możemy także napawać się nie tylko
pięknym otoczeniem, ale także
napić się cudownej kawy, a nawet dobrego drinka.
- Kiedyś mówiło się, że Pijalnię odwiedzają głównie kuracjusze, dzisiaj

to się trochę zmieniło. Kuracjusze tak,
ale również inni goście.
- Zdecydowanie się to zmieniło i myślę, że jest to zmiana na
plus. Pijalnię odwiedza szerszy
krąg gości, nie tylko kuracjusze.
Pijalnia po modernizacji stała się
obiektem komercyjnym. Dla kuracjusza z Narodowego Funduszu
Zdrowia została specjalnie stworzona przepiękna kameralna pijalnia, w historycznym budynku
Starych Łazienek Mineralnych.
Jest to pijalnia uzdrowiskowa,
z pełną gamą naszych wód. Do Pijalni Głównej zapraszamy wszystkich gości. Nie ukrywam, że przez
Pijalnię przewija się masa osób.
- Skończy się cykl koncertów Krynica
Źródłem Kultury. Zaczną się nowe wydarzenia. Ten rok kalendarzowy pewnie jest już w nie bogaty?
- Nie chciałabym zdradzać
wszystkich sekretów, ale tegoroczny kalendarz jest całkiem dobrze wypełniony, z czego ogromnie się cieszę. Będą to nie tylko
wydarzenia kulturalne, ale także wydarzenia czysto komercyjne
pozwalające funkcjonować temu
miejscu: bankiety, konferencje,
sympozja, wszelkie imprezy naprawdę z górnej półki.
- Zimą, kiedy mróz za oknem, można się tu ogrzać. Latem, kiedy upały, można znaleźć przyjemny chłód?
- Mamy klimatyzację, więc jesteśmy przygotowani na wszystkie pory roku. Do Krynicy zapraszamy wszystkich, podwoje
Pijalni są otwarte. Myślę, że nikt
nie może na nas narzekać.

ROZMAWIAŁ (LOM)
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Uchwała antysmogowa dla całej Małopolski. Co dla nas oznacza?
Zakaz montowania kotłów i kominków
niespełniających norm ekoprojektu na
terenie całej Małopolski oraz palenia
w piecach mułami, flotami węglowymi i mokrym drewnem – to najważniejsze założenia uchwały antysmogowej
przyjętej przez radnych województwa
małopolskiego pod koniec stycznia.
Część przepisów zacznie obowiązywać już na początku lipca tego roku.
Jakie zmiany niesie ze sobą wprowadzenie nowego prawa i co dla nas
oznacza?
– Przyjęta uchwała antysmogowa dla
Małopolski to ogromny sukces i uwieńczenie wielu miesięcy ciężkiej pracy –
opracowywania odpowiednich zapisów
i rozbudowanych konsultacji społecznych
– mówi Jacek Krupa, marszałek Małopolski – Cieszy nas ogromnie, że tak mocno
zaangażowali się w tę sprawę mieszkańcy
– w toku konsultacji zgłoszono nam ponad 11,8 tysięcy wniosków, wśród nich
przeważająca liczba głosów była wyrazem poparcia dla nowych zapisów – podkreślił gospodarz regionu.

Uchwała antysmogowa pierwsze ograniczenia wprowadzi już w połowie tego roku
– od 1 lipca 2017 roku na terenie Małopolski będzie obowiązywał zakaz palenia
w piecach mułami, flotami węglowymi oraz
mokrym drewnem (o wilgotności powyżej
20%). Ponadto, nowoinstalowane kotły
i kominki będą musiały spełniać wymagania ekoprojektu, zgodnie z którymi kocioł
– zwłaszcza podczas pracy na niepełnej
mocy – nie może emitować więcej niż 40

mg/m³ pyłów. Ekoprojekt ogranicza również emisję toksycznych tlenków azotu. Co
istotne, od 2020 roku kotły, które nie spełniają norm, nie będą dostępne w sprzedaży na terenie UE. Już dziś przestrzegamy
przed zakupem nieekologicznych pieców,
które są masowo wyprzedawane przez
sklepy budowlane. W najbliższym czasie
i tak trzeba będzie je wymienić.
Wejście w życie uchwały antysmogowej
dla całej Małopolski nie pociągnie za sobą

natychmiastowych konsekwencji. Na dostosowanie się do jej przepisów mieszkańcy będą mieli czas do końca 2022 roku,
a w przypadku korzystania z kotła spełniającego wymagania emisyjne na poziomie co
najmniej klasy 3, okres ten został wydłużony do końca 2026 roku.
Przepisy uchwały antysmogowej nie
będą dotyczyć mieszkańców, którzy już
teraz korzystają z ekologicznych źródeł
ogrzewania: sieci ciepłowniczych, pomp
ciepła, pieców gazowych, elektrycznych
oraz tych na olej. Gdyby jednak chcieli zamienić je na kocioł opalany węglem i drewnem, powinni koniecznie zaopatrzyć się
w ten spełniający wymagania ekoprojektu.
Podobnie jak właściciele kominków – od
lipca 2017 roku nowe urządzenia będą musiały spełniać unijne wymagania emisyjne.
Co ważne, kominki już zamontowane nie
wymagają wymiany. Począwszy od 2023
roku wystarczy wyposażyć je w specjalny
elektrofiltr obniżający poziom emisji pyłów.
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A to ciekawe

Chwyt na marszałka
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ZATRZYMANE W KADRZE

FOT. ZE ZBIORÓW PARAFIALNYCH.

FOT. Z ARCH. KLUBU ZIMNI I WŚCIEKLI

Zimni i uśmiechnięci

W sieci krążą informacje o zabytkowej plebanii z Łącka wystawionej na sprzedaż. Koneserów może nęcić pogłoska, że podobno spędził w niej noc sam Józef Piłsudski. Budynek figuruje na mapie toruńskich nieruchomości.
12 grudnia 1914 roku. Józef Piłsudski prowadzi legionistów przez Łącko i tutaj decyduje się na nocleg. Wybór
pada na plebanię. - To wydarzenie notuje zarówno kronika parafialna jak i szkolna, ale również pamięć mieszkańców. Twórczyni Zespołu Regionalnego Górale Łąccy, Maria Chwalibożanka, wspomina o tym w jednym
z pism w okresie międzywojennym - potwierdza Julian
Dybiec, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek
komisji PAN, historyk.
Współczesną plebanię przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela nic nie łączy z legendarnym budynkiem. Miejsce
domu, który kiedyś tak gościnnie przyjął strudzonego
bojami Piłsudskiego, zajmuje dziś kościelny parking. To
tam stała plebania, która u schyłku swej świetności była
tak zniszczona, że nikt nie zdecydował się na jej adaptację.
Z wyjątkiem wielkiego fana drewnianych domów z bali,
rozmiłowanego w góralskiej architekturze, który postanowił ją kupić. W ten sposób parafialna własność trafiła
w ręce prywatne i koniec końców drewniana konstrukcja została przetransportowana na północ kraju, a teraz
wylądowała w bazie ofert biura nieruchomości.
Diabeł tkwi jednak w szczegółach, bo wystawiona na
sprzedaż budowla stanowi jedynie część dawnego budynku plebani. Powstała ona w 1929 roku, czyli kilkanaście lat po tym jak progi budynku przekroczył naczelnik,
później marszałek, Piłsudski. Tamten pierwotny dom,
w którym nocował wojskowy, składał się jedynie z murowanego parteru. - Wydaje mi się, że dla celów czysto
handlowych, marketingowych połączono różne informacje, prawdziwe i nieprawdziwe. Prawdziwą informacją
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Rycina z widokiem na starą plebanię, widać murowany
parter i drewniane piętra.

Nie straszny im mróz ani śnieg. Kiedy tylko robi się zimno, zrzucają ubrania
i z werwą wskakują do lodowatej wody! Dla członków starosądeckiego klubu Zimni i Wściekli kąpiel w ekstremalnych warunkach to nic strasznego.

jest, że Józef Piłsudski był goszczony na plebani w Łącku.
Natomiast nie przebywał on w budynku oferowanym na
sprzedaż - komentuje profesor Dybiec, który dodaje, że nie
spodziewa się, by potencjalni kupcy sprawdzali dokładnie
okoliczności wizyty Józefa Piłsudskiego.
Murowana część plebanii, w której spał Piłsudski, pozostała w Łącku i tam zrównano ją z ziemią, bo była bardzo zniszczona, a zdaniem konserwatora zabytków nie
przedstawiała żadnej wartości.
Jak widać wachlarz sposobów na przyciągnięcie klienta się poszerza. Do ich puli dołączył właśnie „chwyt na
marszałka”.
(PAS)

- Wszystko fajnie, tylko brakuje nam sauny fińskiej albo ruskiej bani –
mówią amatorzy zimnej wody, którzy regularnie kąpią się w Stawach
w Starym Sączu.
Jedna z amatorek „morsowania”- Ania Lelito z Nowego Sącza, członkini Klubu „Żyworódka Jeziorowa” z Gródka nad Dunajcem wyjaśnia:
- Nie ma się czego bać. Zimne kąpiele mogą być korzystne dla zdrowia, bo hartują organizm. Wejście do zimnej wody jest niesamowitym
uczuciem. Po prostu trzeba spróbować, żeby się o tym przekonać. Morsowanie uzależnia, jeżeli tylko nie zrezygnuje się po pierwszej próbie.
W zimnej wodzie powinno się przebywać od trzech do pięciu minut. Kiedy zaczynałam, zdarzało mi się wychodzić wcześniej, ale teraz zostaję
dłużej. Mój osobisty rekord to 10 minut.
(AM)
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Ty też możesz pomóc
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- Jedna chwila zmieniła całe nasze życie. To
ten moment, w którym usłyszałyśmy diagnozę
Amelki: ostra białaczka limfoblastyczna. Już zawsze będzie mi dźwięczał w uszach głos lekarki, która wypowiada te słowa – mówi pani Kamila, mama Amelii. Amelka Czarnecka uczy się
w trzeciej klasie Szkoły Podstawowej nr 1 imienia
Ratowników Górskich w Krynicy Zdroju. Zawsze
pełna wigoru, radości, od najmłodszych lat żyjąca w biegu, albo… w tańcu. Dziś walczy o życie
i dzielnie znosi chemioterapię. Wierzy, że wróci
do biegania i do tańca.
- Myślałam, że po wszystkich ciężkich
przeżyciach jakie mamy za sobą, w naszym
życiu zapanuje w końcu upragniony spokój. Los chciał inaczej. Uderzył najmocniej
jak mógł, bo w moją ukochaną córkę – mówi
Kamila, która do niedawna była przekonana,
że białaczka to wyrok śmierci. – To było dwa
dni przed Bożym Narodzeniem, przed czasem radości, wspólnoty, a przede wszystkim przed cudem narodzin. A ja słyszę, że
moje dziecko jest chore i prawdopodobnie
żegna się z życiem.
Najpierw było mnóstwo pytań, nadzieja, że to pomyłka. Później szum złych myśli
w głowie, krzyk rozpaczy i burza w serduszku przerażonej dziewczynki, która nie wie,
co się z nią dzieje. Na szczęście były też słowa
lekarzy niosące nadzieję.
Dotąd Amelia chwytała każdą chwilę, każdy dzień. Angażowała się w mnóstwo dodatkowych zajęć, trenowała jazdę figurową na
REKLAMA

łyżwach, biegała, była liderką grupy tanecznej, dziewczęcej grupy Maryjnej…
- Empatyczna, wrażliwa, szczera i taka
dobra. Serce mi pęka, gdy wspominam nasze wejście na oddział szpitalny i jej przerażenie na widok innych chorych dzieci w chustach na główkach. Spojrzała wystraszona w
moje oczy, jakby chciała zapytać: „mamo…
czy ja też?” - wspomina Kamila.
Szok minął. Przyszedł czas na walkę. Dom
trzeba było zamienić na szpital. Krynicę na
Kraków.
- Nie dam wyrwać śmierci mojego dziecka – mówi twardo matka. - Walczymy i nie
zamierzamy się poddać. Nigdy!
Organizm Amelki dobrze zareagował na
chemioterapię. Wyniki dają powód do optymizmu. Leczenie przynosi oczekiwany skutek. Jest jednak coś prócz niepokoju o zdrowie Amelii, co spędza sen z powiek jej mamie:
wojna z białaczką i życie w warunkach tej
wojny wiąże się z dużymi wydatkami.
Bez pomocy życzliwych ludzi będzie bardzo ciężko udźwignąć ten ciężar.

IWONA KAMIEŃSKA

Ktokolwiek chce i może pomóc, ma szansę skorzystać z dwóch sposobów
na dobroczynność: można wpłacić dowolną kwotę na konto bankowe
Stowarzyszenia SURSUM CORDA (26 8805 0009 0018 7596 2000 0080
z dopiskiem/tytułem "Amelia Czarnecka"), lub przekazać 1% podatku na
leczenie dziewczynki. W druk PIT trzeba wpisać KRS 00000 20382, a w pole
„cel szczegółowy” imię i nazwisko dziewczynki: Amelia Czarnecka

ZDJĘCIA: Z ARCH. K. CZARNECKIEJ

Niech Amelka znów zatańczy
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Zebrali tyle książek, że trzeba dobudować drugi urząd
Zebrali blisko 8 ton książek, które przekazali mieszkającym na Ukrainie Polakom. Dzięki nim rodacy mogą przypomnieć sobie ojczysty język. Prezes
krynickiej Fundacji Braterstwo Iwona
Romaniak za swoją działalność właśnie
została doceniona wyróżnieniem Ziarnko Gorczycy 2017.
Małopolska Fundacja Przyjaźni
Polsko-Ukraińsko-Słowackiej Braterstwo od 2013 roku niesie pomoc
Polakom na Ukrainie. Jeszcze przed
powstaniem samej organizacji, jej założyciele działali na rzecz współpracy między Ukrainą, Słowacją i Polską.
Rozpoczęli m.in. cykliczny plener
malarski dla artystów z obwodu winnickiego pt. „Braterskie spojrzenia”.

Ponad tysiąc dzieci z Ukrainy w
Krynicy
- Podejmujemy szerokie działania o charakterze charytatywnym
na rzecz Polonii mieszkającej na
Ukrainie, a także ludzi poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w tym państwie. Organizujemy wymiany kulturalne - gościmy
w Polsce ukraińskie dzieci i młodzież
wybitnie uzdolnioną muzycznie oraz
plastycznie - mówi prezes Fundacji
Braterstwo Iwona Romaniak.
- Do tej pory zorganizowaliśmy
gościnę dla 1,2 tys. dzieci z Ukrainy. Pobyt u nas jest dla nich chwilą
odpoczynku od trudnej ukraińskiej
rzeczywistości – dodaje.

W związku z obecną sytuacją u naszego wschodniego sąsiada, fundacja
podejmuje działania w zakresie szeroko pojętej pomocy humanitarnej.
- Dostarczamy pomoc dla najbardziej potrzebujących. Organizujemy zbiórki odzieży, zabawek,
materiałów opatrunkowych, leków,
przyborów szkolnych oraz książek
do nauki języka polskiego.

Podzielili się książką
- Rok 2016 był dla nas rokiem
ciężkiej, ale bardzo owocnej pracy.
Działacze polonijni ze Wschodu poprosili nas o zebranie książek. Zorganizowaliśmy zatem akcję „Podziel
się książką”. Ilość zebranych publikacji przerosła nasze najśmielsze
oczekiwania – relacjonuje Romaniak.
Niewielka lokalna akcja przerodziła się w ogólnopolską. Wolontariusze fundacji zebrali ponad 8 ton książek. 18 tys. tomów trafiło na Ukrainę,
gdzie powstały trzy nowe polskie biblioteki, doposażono także już istniejące. Bajki, baśnie, lektury, tomiki poezji czy też publikacje religijne
dostarczono również do ukraińskich
szkół i parafii.
- Akcję rozpoczęliśmy w listopadzie 2015 roku. Była to mała lokalna zbiórka książek, które zbieraliśmy w Krynicy oraz w okolicznych
miejscowościach. Potem dołączył
do nas Nowy Sącz, lokalne sołectwa, Uniwersytety Trzeciego Wieku, biblioteki. Informacja o naszej

zbiórce obiegła cały kraj – opowiada prezes fundacji.
Książki zaczęły napływać m.in.
z Krakowa, Rzeszowa, Katowic, Andrychowa, Radomia, Wadowic i innych miast. Różnorodne wydawnictwa przekazywały dzieci i młodzież.
- Ich zaangażowanie bardzo nas
wtedy wzruszyło. Polskie dzieci
mieszkające na Ukrainie, odbierając nasze podarunki, były nam bardzo wdzięczne, miały łzy w oczach.
Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku mówiły, że na książki ich po prostu nie stać. Prosiły nas o więcej publikacji, o encyklopedie i słowniki.
Dla nich to jedyna szansa, by przypomnieć sobie język ojczysty – mówi
prezes Fundacji Braterstwo.
Podczas wizyty na Ukrainie członkowie Fundacji Braterstwo spotykali się z dziećmi i młodzieżą w szkołach. Do dzieci z Donbasu trafiły też
maskotki.

Głód polskiej książki
- Ta akcja to jest coś genialnego mówił podczas przekazywania książek burmistrz Krynicy-Zdroju Dariusz Reśko. - Nie mówię tego tylko
w kontekście dramatu, który rozgrywał się na tamtych terenach. Pomysł
na taką zbiórkę powstał już wcześniej, zanim na Ukrainie wybuchł
konflikt. Fundacja Braterstwo wybrała sobie bardzo szlachetny sposób pomagania. Ci państwo pracują dzień i noc. Kilka razy w roku
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McDonald's
w Nowym Sączu:
ul. Piłsudskiego 6
ul. Lwowska 80

zapraszają dzieci z Ukrainy, które
z oczywistych względów są nieco gorzej sytuowane. Powinniśmy im pomagać. Dzieci przyjeżdżając do nas,
zostawiają trwały ślad swojego pobytu w Krynicy-Zdroju. Biorą udział
w plenerach malarskich i warsztatach plastycznych. A tych zebranych
książek było naprawdę dużo. Śmiałem się, że trzeba będzie dobudować
drugi urząd, aby zmieścić je wszystkie - żartował burmistrz.
W zbiórkę zaangażował się również profesor Bolesław Faron.
- Kiedy byłem dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, dawniej Akademii, miałem częste kontakty naukowe na Ukrainie. Odwiedzałem szkoły, biblioteki i parafie.
Spotykałem się z pracującymi w nich
polskimi księżmi a także działaczami polonijnymi. Widziałem, jaki tam
jest głód polskiej książki, jak bardzo
Polakom brakuje polskich publikacji. Uznałem, że skoro jestem teraz
dyrektorem wydawnictwa i mam
możliwości, to im pomogę. Rodaków
trzeba wspierać - mówi profesor Faron, który przekazał książki na rzecz
zbiórki „Podziel się książką”.

Pomaganie jest naturalne
Fundacja zbierała także materiały
szkolne dla dzieci.
- Dzieci z korzeniami polskimi
wysiedlone z Doniecka podczas tygodniowego pobytu w Polsce otrzymały

plecaki oraz przybory szkolne przekazane przez mieszkańców Krynicy-Zdrój oraz Nowego Sącza
i okolic. Resztę przyborów przekazaliśmy na Ukrainie podczas dostarczania paczek mikołajowych zebranych przez dzieci w szkołach z okolic
Krynicy i Nowego Sącza w trakcie
akcji „I Ty możesz zostać świętym
Mikołajem" – mówi Iwona Romaniak.
Działania fundacji docenił marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, który Fundację Braterstwo
nagrodził „Kryształami Soli” – nagrodą przyznawaną najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym
z terenu Małopolski.
- Każda akcja jest wyjątkowa
i jedyna w swoim rodzaju. Pomagają nam osoby w różnym wieku. Maluszki dzielą się maskotkami i książeczkami, ludzie starsi przekazują
odzież oraz tomy literatury pięknej a także przyjmują pod swój dach
dzieci z Ukrainy przebywające na
wypoczynku w Polsce. Najważniejsze w tym wszystkim są dobre serca
rodaków. Chociaż sami nie raz nie
mają zbyt wiele, potrafią podzielić się z bardziej potrzebującymi od
siebie. Dobro podarowane drugiemu
człowiekowi wraca do nas dwukrotnie. To jest przecież naturalna rzecz:
dzielić się i pomagać sobie nawzajem – puentuje Iwona Romaniak, tegoroczna laureatka Ziarnka Gorczycy.

AGNIESZKA MAŁECKA
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Rozmaitości
• We wtorek 7 lutego ratownicy Grupy Krynickiej GOPR
na zlecenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego dokonali transportu 80-letniej
mieszkanki przysiółka Lyskowa (Piwniczna-Zdrój). Kobieta uskarżała się na bóle w klatce piersiowej. Dojazd zwykłej
karetki ze względu na usytuowanie wysoko w górach
oraz trudne warunki śniegowe
nie był możliwy. Ratownicy

z Rejonowej Stacji Ratunkowek GK GOPR dotarli na miejsce skuterem śnieżnym. Chora została przetransportowana
do miejsca, gdzie możliwy
był dojazd karetki pogotowia
ratunkowego.
•W sobotę 11 lutego do schroniska
„Bacówka nad Wierchomlą” dotarł turysta, który podczas wędrówki na szlaku turystycznym
doznał urazu stawu skokowego. Ratownicy pomimo trudnych
warunków śniegowych dojechali

KONKURS

do schroniska samochodem terenowym. Poszkodowany po zaopatrzeniu urazu został przetransportowany do Szczawnika.

90 kandydatów i tylko jeden zwycięzca:
najpopularniejszym sportowcem Sądecczyzny w 2016 roku został Grzegorz Basta,
17-letni pięściarz z Gródka nad Dunajcem.

•Od 6 do 12 lutego ratownicy
Grupy Krynickiej GOPR zanotowali 107 wypadków narciarskich,
podjęli 80 akcji i 27 interwencji.
To znaczny wzrost w porównaniu do wcześniejszego tygodnia, gdy zanotowano 48 takich
wypadków.
(GOPR)

- Nie spodziewałem się takiego
wyniku, choć wiem, że dużo ludzi
na mnie głosowało – mówi Grzegorz
Basta. – Oczywiście była duża mobilizacja wśród rodziny i znajomych,
ale i tak jestem zaskoczony wygraną.
Grzegorz Basta to wicemistrz Polski juniorów w boksie, reprezentujący na co dzień barwy klubu Tiger
Tarnów. Choć jest młodym zawodnikiem, ma bardzo ambitne plany
na przyszłość.
– Za cztery lata chciałbym
wziąć udział w olimpiadzie,

LICZBA TYGODNIA

Znajdź to coś
To konkurs dla uważnych Czytelników naszego portalu
dts24. Wystarczy prześledzić wpisy i… znaleźć „to coś” co
specjalnie ukryliśmy jako niespodziankę. Podpowiadamy,
że „to coś” to specjalna maskotka z zakaMarka Stawowczyka. Ciekawe jak się Wam spodoba? A zatem – wystarczy odnaleźć naszą niespodziankę, opisać ją (ściśle mówiąc to jego)
w jednym zdaniu i podesłać link do strony, na której odnaleźliście nasz bonus. Dla osób, które jako pierwsze prześlą
prawidłowe odpowiedzi na adres: konkurs@dts24.pl mamy
wejściówki do kina Helios.
(R)

www.dts24.pl

5000

– seniorów z Nowego Sącza korzysta z promocji, zniżek i rabatów
w ramach Nowosądeckiej Karty Seniora.
W tym tygodniu kartę o nr 5000 odebrała
Helena Kafel. Wręczał ją prezydent miasta Ryszard Nowak.
Nowosądecka Karta Seniora adresowana jest do mieszkańców Nowego Sącza powyżej 60. roku życia. Sądeccy
seniorzy mogą skorzystać z promocji
i zniżek do oferowanych przez wybrane
firmy miejsc i ośrodków kultury na terenie miasta. Osoby, które ukończyły 65.
rok życia, mogą także korzystać ze zniżek na bilety komunikacji miejskiej w ramach tzw. biletu seniora - rocznego lub
półrocznego.
(R)

a potem przejść na zawodowstwo
– planuje najpopularniejszy zawodnik Sądecczyzny. Ma ku temu
duże szanse, zwłaszcza, że od tego
roku będzie startował w kategorii seniorskiej w wadze do 91 kg.
- Chcę w tym roku mocno popracować, by w 2018 roku wystąpić na mistrzostwach Polski
seniorów, mistrzostwach Europy
i mistrzostwach świata - mówi.
W tegorocznym plebiscycie
oddano ponad 7 tys. głosów, zarówno za pomocą SMS-ów, jak
i kartek pocztowych. Drugie
miejsce zajęły żeglarka Karolina Mikulec i karateczka Klaudia
Kowalska.
(TB)

FOT. TATIANA BIELA

Z kroniki zdarzeń
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Bokser najpopularniejszym sportowcem

RAPORT GOPR
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Po co się do wód jeździ
- Kusi mnie, żeby postawić tezę, że lecznictwo uzdrowiskowe, kiedyś sztandarowy
produkt Krynicy, to dziś ledwie dodatek np.
do narciarstwa.
- Bo takie mamy okoliczności przyrody, akurat jest piękna
zima. Ale lecznictwo uzdrowiskowe
w Krynicy, a także we wszystkich
miejscowościach uzdrowiskowych
na Sądecczyźnie i w Polsce to rzecz,
która się rozgrywa przez dwanaście
miesięcy. Bez względu na porę roku
kuracjusze do Krynicy przyjeżdżają, zwłaszcza ci, którzy są kierowani
tu przez NFZ w ramach kontraktów,
które posiadamy.
- To ci, którzy są najważniejsi i których jest
najwięcej?
- Myślę, że dla Krynicy, dla Muszyny, dla Piwnicznej ten rodzaj „turysty
uzdrowiskowego” jest najważniejszy,
ponieważ on przyjeżdża niezależnie
od pory roku. Może to nie jest klient
najbogatszy, może to nie jest klient na
czterogwiazdkowe hotele, ale on jest.
Przyjeżdża ze swoimi oczekiwaniami
i to nie na krótkie kilkudniowe pobyty, tak jak narciarze o tej porze roku,
tylko na pełne trzy tygodnie.
- Dla miasta jest ważny?
- Myślę, że tak. Krynica już się
z kuracjuszami oswoiła na tyle, że
traktuje ich jako rzecz oczywistą. Nie
wyobrażam sobie sytuacji, gdyby z jakiegoś powodu tych kuracjuszy miało
tutaj braknąć.
- Kiedyś Krynica to byli tylko kuracjusze.
Dziś gdyby próbować te proporcje ustalić,
to pewnie miłośnicy narciarstwa będą na
pierwszym miejscu…
- Chyba jednak nie. Miłośnicy narciarstwa przyjeżdżają do Krynicy na
stoki, ale niekoniecznie w Krynicy nocują. Owszem, w Krynicy też,
ale nie tylko, wybierają też miejscowości obok. Poza tym wyjątkowo
w tym roku mamy dobrą zimę…
- Najlepszą od pięciu lat.
- I jak sobie przypomnimy, co było
rok, dwa temu, to tych miłośników
narciarstwa tak dużo tutaj nie było.
- A sanatoria stoją cały czas.
- W sanatoriach światła się świecą
bez względu na porę roku.
- A dlaczego wybrać właśnie Krynicę, przecież w Polsce jest wiele uzdrowisk?
- NFZ kieruje do Krynicy osoby o określonych profilach chorobowych. Krynica bez wątpienia
cały czas wśród kuracjuszy i Polaków cieszy się opinią perły uzdrowiskowej. Przykładowo: my w sanatorium przyjmujemy rocznie ok.
120 kuracjuszy z rejonu Gdańska
i nie ma tak, żeby nie było 100 proc.
obłożenia z ich strony, bez względu
na porę roku. Jakbyśmy poszli na parking pod nasze sanatorium, to są tam

FOT. DOMINIK TYMCZYSZYN

Rozmowa
z PIOTREM PAWNIKIEM
– prezesem Sanatorium
Nad Kryniczanką

gdańskie rejestracje. Być może jest też
tak, że im ludzie mają dalej do Krynicy, tym chętniej tutaj przyjeżdżają.

że oni też korzystają z oferty, którą
Krynica daje poza lecznictwem uzdrowiskowym, a atrybutów Krynica
i okolice mają bardzo wiele. Natomiast
przyjeżdżają tutaj ludzie w różnym
stanie chorobowym, którzy akumulatory mogą zdecydowanie podładować.

- Lubi Pan te określenia: polskie Davos, polskie Badan-Baden?
- To obok „perły uzdrowisk” druga etykietka, która do Krynicy została
przyklejona. Oczywiście są różne zdania na ten temat, ale jeśli ludzie przed
telewizorami oglądają np. relacje z Forum Ekonomicznego i z Festiwalu im.
Jana Kiepury to kojarzą to z Krynicą.

- Dancingi, fajfy to…
- Stereotypy. Tego typu rzeczy jak
wieczorki taneczne są w całej Polsce w
miastach o charakterze uzdrowiskowym i ludzie z nich korzystają.

- Gdyby się Pan pokusił o nakreślenie portretu typowego kuracjusza krynickiego.
- Są to ludzie coraz bardziej schorowani i coraz dłużej żyjący. To jest tak,
że rzeczywiście wiek życia się wydłuża, nie ma co z demografią dyskutować i tacy ludzie przyjeżdżają się tutaj leczyć. Mitowi kuracjusza, który
przyjeżdża na dobrą sprawę w celach
stricte rozrywkowych, zadają kłam
liczby i profile chorobowe, z którymi
ludzie tutaj przybywają. Oczywiście,

- Jak wygląda taki klasyczny trzytygodniowy turnus? To nie za długo? Nie za nudno?
- NFZ określił trzytygodniowy pobyt w miejscowości uzdrowiskowej
jako ten, który spełnia jego oczekiwania i standardy. W trakcie tych trzech
tygodni praktycznie przez całe dni, do
godzin popołudniowych, kuracjusze
korzystają z bazy zabiegowej, z opieki
fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek.
Pełnimy nad nimi opiekę 24-godzinną.
Popołudniami zaś korzystają z tego, co

Krynica i okolice są w stanie zaoferować. Dla niektórych to okazja do przyjazdu tutaj po raz pierwszy w życiu
i dzięki temu mogą np. też po raz pierwszy w życiu wybrać się na Słowację, czy
po raz pierwszy pojechać na wycieczkę
do Lwowa, organizowaną przez tutejsze biuro turystyczne. Zwłaszcza dotyczy to tych, którzy przyjeżdżają z drugiego krańca Polski. Zresztą w górach
jest wszędzie blisko. Jeśli popatrzymy
globalnie na produkt, który mamy,
czyli atrakcje Krynicy uzupełnione o
Muszynę, o Piwniczną to rzeczywiście tych trzech tygodni może braknąć.
- Niedługo ta oferta może zostać poszerzona o taką atrakcję jak kasyno.
- Rzeczywiście ma kasyno
w Krynicy funkcjonować. Sam jestem ciekaw, jakie będzie miało obroty. Ale wszędzie w Europie w tego
typu miejscowościach uzdrowiskowych kasyna nie są żadną nowością
i nie są jakąś szczególną atrakcją.
- Woda zawsze w lecznictwie uzdrowiskowym będzie najważniejsza – ta pita,
ta do kąpieli.
- Krynica powstała jako miejscowość uzdrowiskowa opierając swoje
bogactwo na wodach, które tutaj odkryto. W tej chwili picie wody, czyli tzw. krenoterapia to jest jeden z elementów holistycznego podejścia do
REKLAMA

kuracjusza, czyli pakietu różnych zabiegów. Oczywiście ci, którym lekarz
wodę przepisuje, te zabieg realizują.
- Przejeżdżało się do wód sto lat temu
i będzie się przyjeżdżać za sto lat?
- Będzie się przyjeżdżać do wód
cokolwiek to będzie znaczyło, jakiekolwiek zabiegi będą w bliżej lub
dalej nieokreślonej przyszłości oferowane. Zauważam takie zjawisko, że ci, którzy przyjeżdżają tutaj
ze skierowaniem z NFZ to jest jakby jedna kategoria ludzi. Oczywiście
w tej chwili na skierowanie czeka się
średnio 2-2,5 roku. Ale jest też zjawisko turystyki uzdrowiskowej. Ci, którzy nawet nie mają skierowania, jeśli
już przyjadą do Krynicy, to korzystają
z bazy sanatoryjnej, gdzie łączą pobyt z
leczeniem. Oczywiście to ma sens, jeśli
pobyt jest co najmniej tygodniowy albo
dwutygodniowy, o ile nie dłuższy. Ale
coraz więcej jest takich, którzy w pełni płacą sobie za przyjazd i dokonują świadomego wyboru, przyjeżdżają, żeby skorzystać z opieki medycznej
i tego, co sanatoria tutaj dają.
- To droga przyjemność?
- Różnie, ale myślę, że na przeciętną kieszeń. Zresztą w Polsce na zdrowiu się nie oszczędza.

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
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Wychowanek Popradu Muszyna w barwach Legii

FOT. FACEBOOK JAKUBA CZERWIŃSKIEGO

Jakub Czerwiński w minionym roku trafił na szczyt piłkarskich rozgrywek w Polsce

Zaczynał w Popradzie Muszyna, obecnie jest piłkarzem Legii Warszawa, drużyny piłkarskiego Mistrza Polski. Ma talent, jest pracowity i trafił na
odpowiednie osoby, które pomogły mu się sportowo rozwinąć. Potrafił wykorzystać szczęście
jakie spotkał na swojej drodze. Zagrał m.in. przeciwko Realowi Madryt czy Borussii Dortmund,
przed nim jednak ciężka walka o podstawową
jedenastkę warszawskiego klubu.
Jakub Czerwiński urodził się 6 sierpnia 1991 roku w Krynicy-Zdroju. Pochodzi z niewielkiej wioski Milik, która położona jest przy granicy polsko-słowackiej,
w gminie Muszyna. Jak większość jego kolegów od najmłodszych lat interesował się
piłka nożną. Miał dobre warunki fizyczne
i imponował kondycją. Już w szkole podstawowej, a potem gimnazjalnej został zapamiętany jako uczeń mający duże predyspozycje do gier zespołowych. Bardzo dobrze
spisywał się w drużynie piłki ręcznej, wygrywając wraz z kolegami kolejne turnieje
w rozgrywkach szkolnych. Ostatecznie postawił na piłkę nożną zapisując się do klubu
Poprad Muszyna.
- Jakub Czerwiński pod względem piłkarskim wyróżniał się na tle swoich rówieśników – powiedział w jednym z wywiadów
Adam Sułkowski, który trenował obecnego zawodnika Legi Warszawa ponad 10 lat

temu, gdy ten występował jeszcze w zespole trampkarzy. – Śmiało mogę powiedzieć,
że od wielu z nich był dwa razy lepszy. Odznaczał się pracowitością, dużą techniką i zaciętością do walki na boisku. Został
w klubie zapamiętany jako grzeczny i dobrze ułożony chłopak. Zaczynał jako defensywny pomocnik, właściwie dopóki grał w
Popradzie Muszyna to występował właśnie
na tej pozycji. Do gry zespołu wnosił sporo kreatywności, od niego rozpoczynało się
także wiele akcji ofensywnych. W kolejnych
klubach został przesunięty na pozycję stopera, ale myślę, że doświadczenie zdobyte
w roli defensywnego pomocnika są mu bardzo pomocne w piłkarskiej karierze.
Oprócz talentu Jakub Czerwiński miał
również duże szczęście. Polegało ono na
tym, że na jego sportowej drodze stanął
m.in. trener Krzysztof Łętocha. Dziesięć lat
temu prowadził seniorów Popradu Muszyna. Pewnego razu jego zespół grał spotkanie sparingowe na Słowacji. Łętocha postanowił, że szansę otrzymają również młodzi
zawodnicy z drużyny juniorów. Wybór padł
m.in. na niespełna 16-letniego wówczas Jakuba Czerwińskiego. Zaprezentował się bardzo dobrze we wspomnianym meczu kontrolnym i strzelił pięknego gola z dystansu.
Zaimponował przede wszystkim brakiem
kompleksów w pojedynkach ze znacznie
starszymi zawodnikami.
Jako szesnastolatek musiał wkrótce podjąć
bardzo trudną decyzję w swoim życiu. Dzięki
m.in. staraniom Krzysztofa Łętochy otrzymał
propozycję występów w Promieniu Opalenica. Grał tam również syn trenera Popradu, Sebastian Łętocha (obecnie piłkarz Stali Mielec).
Promień to klub z niższych klas rozgrywkowych, ale bliska odległość do Poznania sprawia, że jego zawodnicy mają znacznie większą szansę wypromowania się. Jednak wyjazd
dla młodego chłopaka z niewielkiej miejscowości na krańcu południowej Polski do odległej Wielkopolski był sporym wyzwaniem.
Najpierw występował w Opalenicy w drużynie juniorów. W sezonie 2008/2009 otworzyła
się przed nim duża szansa, jako siedemnastolatek znalazł się bowiem w drużynie seniorów Promienia, która występowała w III lidze. Zagrał w 25 spotkaniach, zespół utrzymał
się w III lidze, ale z przyczyn organizacyjnych
zrezygnował z dalszej gry na tym poziomie
rozgrywkowym.

Znowu do Czerwińskiego uśmiechnęło się szczęście, właściwie ponownie pomocną dłoń wyciągnął do niego Krzysztof
Łętocha. Wówczas prowadził drugoligowy
Okocimski Brzesko i znając duże możliwości wychowanka Popradu Muszyna ściągnął
go do swojego zespołu. Spędził w tym klubie dwa lata wywalczając miejsce w podstawowym składzie. Zaowocowało to kolejną
propozycją i piłkarskim awansie. Dwudziestoletniego wówczas zawodnika pozyskała pierwszoligowa Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Zespół z niewielkiej miejscowości
spod Tarnowa miał coraz większe aspiracje,
żeby poważnie namieszać w polskiej piłce na
najwyższym poziomie, dlatego szukał młodych, perspektywicznych zawodników. Na
boiskach pierwszej ligi w ciągu czterech lat
zanotował 116 występów zdobywając 8 goli.
W 2015 roku świętował wraz zespołem historyczny awans do ekstraklasy, czym zaskoczona była cała piłkarska Polska. Do tego
Czerwiński był kluczowym zawodnikiem
zespołu z miejscowości, która ma niespełna
800 mieszkańców. Jednak wychowanek Popradu Muszyna już pół roku wcześniej podpisał kontrakt z Pogonią Szczecin. Termalica miała czego żałować, nie udało się jej
w odpowiednim czasie przedłużyć kontraktu, a teraz po awansie do ekstraklasy traciła swojego podstawowego obrońcę. Jednak
czasu już nie dało się cofnąć. Czerwiński po
zakończeniu sezonu przeprowadził się do
Szczecina.
W ekstraklasie zadebiutował 17 lipca 2015
roku w wieku 24 lat, zagrał całe spotkanie,
a Pogoń wygrała na wyjeździe z Lechem Poznań 2-1. Szybko stał się mocnym punktem
szczecińskiej drużyny. W sezonie 2015/2016
dla Pogoni w ekstraklasie zagrał w 33 spotkaniach i zdobył jednego gola (w 10 kolejce
z Jagiellonią Białystok w wygranym spotkaniu 2-1). Na zakończenie sezonu przytrafił mu się gol samobójczy w meczu z… Legią
Warszawa (jego zespół przegrał 0-3, ale samobój Czerwińskiego otworzył wynik tego
spotkania).
Obecny sezon wychowanek Popradu rozpoczął w Pogoni Szczecin będąc przekonanym, że do końca rozgrywek będzie reprezentował ten klub. Tymczasem w sierpniu
2016 roku w ostatnim dniu okienka transferowego podpisał kontrakt z Mistrzem Polski, Legią Warszawa. Klub ze stolicy tydzień

wcześniej awansował do fazy grupowej Ligi
Mistrzów (jako pierwsza polska drużyna od
20 lat). Jednak mistrzowie naszego kraju
w ekstraklasie spisywali się bardzo przeciętnie, do tego w defensywie byli trapieni kontuzjami. Stąd w ekspresowym tempie
sięgnięto po wyróżniającego się zawodnika Pogoni Szczecin. Dla wielu polskich piłkarzy gra w Lidze Mistrzów jest wielkim
marzeniem, bardzo często nieosiągalnym.
Czerwińskiemu udało się tam dostać po kilkunastu miesiącach gry w ekstraklasie.
W Lidze Mistrzów dwukrotnie zagrał z Borussią Dortmund (porażka 0-6 i 4-8), na
wyjeździe ze Sportingiem Lizbona (porażka 0-2) i przede wszystkim na wyjeździe
z wielkim Realem Madryt (porażka 1-5). Jego
drużyna straciła w tych spotkaniach łącznie 21 goli, co zwłaszcza dla obrońcy jest bolesnym wspomnieniem. Ale wrażenia i doświadczenie zebrane przez Czerwińskiego
są bezcenne. Każdy piłkarz marzy przecież,
żeby zagrać na Santiago Bernabeu w Madrycie.
W ekstraklasie 26-latek dla Legi zagrał
w ośmiu spotkaniach i zdobył jednego gola
(w przegranym u siebie spotkaniu z Zagłębiem Lubin 2-3). Wiosną 2017 roku Czerwińskiego czeka trudna walka o miejsce w podstawowym składzie warszawskiej drużyny.
Legia ma szeroką kadrę, do tego wszyscy zawodnicy defensywni wyleczyli już kontuzje
i są gotowi do gry. Jednak szans do występów
nie będzie brakowało. Legia walczy o kolejne
Mistrzostwo Polski i liczy na dłuższą przygodę w Lidze Europy, gdzie dostała się po zajęciu
3. miejsca w grupie Ligi Mistrzów.
Kciuki za niego trzyma cała Muszyna.
Ma tutaj bardzo dobrą opinię i nie zapomina o swoim rodzinnym regionie. – Jest nadal
skromnym człowiekiem, nie wywyższa się,
mimo że gra w najlepszym piłkarskim klubie w Polsce i zarabia jak na nasze warunki
duże pieniądze – podkreśla Adam Sułkowski.
– W ubiegłym roku mieliśmy akcję charytatywną na rzecz dwóch dziewczynek ciężko rannych po tym jak zostały potrącone
przez rozpędzony samochód. Jakub Czerwiński przysłał wówczas na licytację koszulkę Legii Warszawa z podpisami zawodników swojej
drużyny. Mam nadzieję, że mu się powiedzie,
szczęście mu dopisuje. Wielu młodych zdolnych zawodników z małych klubów może tylko
pomarzyć o takiej szansie, jaką on otrzymał.
JACEK BUGAJSKI
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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
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Oczyszczamy powietrze w Nowym Sączu

Nowy Sącz ma szczęście. Miasto leży
w jednym z najbardziej urokliwych regionów Polski, a nawet Europy. Beskid Sądecki ze swoimi lasami, potokami i halami budzi niekłamany zachwyt odwiedzających
go turystów.
Nowy Sącz ma też pecha. Leży bowiem w kotlinie pomiędzy górami, stąd
cyrkulacja powietrza jest tu w naturalny
sposób ograniczona, a jakość powietrza
nie jest taka, jakiej oczekują mieszkańcy. Przyczyną są przede wszystkim piece
w prywatnych domach. Źródłem ogrzewania jest w nich ciągle (i zapewne jeszcze
przez jakiś czas będzie) przede wszystkim węgiel, często gorszej jakości, albo –
co gorsza – odpady. Sądeczanie, a przede
wszystkim mieszkańcy okolicznych miejscowości na lepsze paliwo (np. gaz) bądź
ogrzewanie z wykorzystaniem prądu elektrycznego, po prostu nie mają pieniędzy.
Władze miasta nie czekają, aż problem
rozwiąże się sam i prowadzą liczne działania, które mają w przenośni i dosłownie oczyścić powietrze w Nowym Sączu.
W latach 2007-2015 na poprawę jego jakości z miejskiego budżetu przeznaczono blisko 35 mln zł, z czego większość
pozyskano ze środków zewnętrznych.
– W ciągu najbliższych czterech lat zamierzamy wydatkować również ok. 40 mln zł, przy
czym spodziewamy się obniżenia niskiej emisji do 2020 r. o ok. 16% – zapewnia Wojciech Piech, zastępca prezydenta Nowego Sącza.
Nie jest tak źle jak mówią
Miasto Nowy Sącz, we współpracy
z Politechniką Warszawską i Akademią
Morską w Gdyni zainstalowało w pięciu
oddalonych od siebie miejscach urządzenia do pomiaru jakości powietrza.
Urządzenia te monitorują poziom pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz
tlenku azotu w powietrzu. Wyniki pomiarów można na bieżąco śledzić na
stronie internetowej miasta www.nowysacz.pl. Wskazują one, że poziom zanieczyszczeń powietrza na ogół nie przekracza wartości umiarkowanych i średnich.
Oczywiście, nie oznacza to, że nie może
być lepiej – i temu służą działania władz
samorządowych.

Wymień piec na nowy
Udział Nowego Sącza w realizacji projektu KAWKA pozwolił na wymianę pieców na nowe i efektywne urządzenia w
ok. 600 gospodarstwach domowych.
Przeznaczono na ten cel ponad 10 mln zł,
z czego 7 mln udało się pozyskać ze środków zewnętrznych. Stale dokonywane są
też kontrole palenisk domowych, prowadzone przez Straż Miejską we współpracy
z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Nadal jest szansa na wymianę starego, nieefektywnego pieca lub kotła. Istnieje możliwość pozyskania środków na
wymianę kotłów/pieców na paliwo stałe na kotły gazowe lub podłączenie do
miejskiej sieci ciepłowniczej. Mieszkaniec
może otrzymać na ten cel dotację w wysokości 350 zł/kW mocy urządzenia, nie
więcej jednak niż 8 tys. zł.
Dodatkowo może być przyznana dotacja na wymianę lub wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku, jeśli jest to
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Konieczność przeprowadzenia takiej inwestycji musi być potwierdzona w ocenie
energetycznej budynku, której bezpłatnie dokonuje audytor.
Aby starać się o dofinansowanie do
wymiany kotłów lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej trzeba wstępnie
zadeklarować uczestnictwo w projekcie,
wypełniając specjalną ankietę. Właściciel musi zobowiązać się do funkcjonowania inwestycji w tzw. okresie trwałości,
czyli co najmniej przez pięć lat od rozliczenia projektu. Projekt finansowany jest
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020.
Błękitny węgiel
Intencją działań, które nazwano „Eksperymentem Sądeckim 2.”, jest wprowadzenie na teren Kotliny Sądeckiej tzw.
błękitnego węgla, charakteryzującego
się znacząco mniejszą emisją substancji
szkodliwych, w tym pyłu zawieszonego.
To innowacyjne paliwo powstaje podobnie jak koks. W uproszczeniu proces produkcji polega na częściowym odgazowaniu zwykłego węgla energetycznego przy

zachowaniu kilkuprocentowej zawartości
części lotnych, dzięki czemu łatwo się rozpala, a po wypaleniu pozostawia minimalną ilość popiołu.
– Nie wszyscy mają możliwość przejścia na
ogrzewanie gazowe czy też innymi, ekologicznymi materiałami. W wielu gospodarstwach
węgiel nadal będzie głównym źródłem ogrzewania – mówi Ryszard Nowak, prezydent
Nowego Sącza. – W związku z tym chcemy,
żeby ten węgiel był jak najbardziej ekologiczny, jak najmniej emitował do atmosfery pyłów
i innych związków chemicznych. Gdyby normy,
które spełnia „błękitny węgiel”, były stosowane
w większości gospodarstw domowych, jakość
powietrza byłaby zupełnie inna.
W trakcie kilku spotkań Miasto Nowy
Sącz i kilkanaście gmin Sądecczyzny zadeklarowało uczestnictwo w eksperymencie.
– Ten węgiel ma tę zaletę, że można nim palić w
każdym palenisku, bez konieczności wymiany
pieca – tłumaczy prezydent Nowak. – W związku
z tym, że jest przetwarzany, jest jednak droższy,
a najczęściej to cena decyduje o tym, czy mieszkaniec będzie z niego korzystał, czy też nie. Jeżeli „Eksperyment Sądecki 2” doprowadzi do tego,
że cena „błękitnego węgla” będzie porównywalna z ceną węgla tradycyjnego, to każdy będzie
z niego korzystał – mówi prezydent.
Euro 5 i 6
„Błękitny węgiel” to przyszłość. Na razie Nowy Sącz finansuje instalacje solarne do podgrzewania wody, wykonana
została również modernizacja systemu
ciepłowniczego i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, a flota
autobusowa komunikacji miejskiej w większości opiera się na pojazdach spełniających normę emisji spalin Euro 5. W planach jest również dalsza jej rozbudowa
o pojazdy spełniające jeszcze ostrzejszą
normę – Euro 6.
– W ciągu ostatnich siedmiu lat poddaliśmy
termomodernizacji większość miejskich obiektów użyteczności publicznej. Dokonaliśmy wymiany blisko połowy taboru autobusowego na
pojazdy niskoemisyjne. Zbudowaliśmy system
preferencji dla transportu publicznego. Rozpraszamy ruch samochodowy poprzez budowę
nowych odcinków obwodnic – wylicza prezydent Ryszard Nowak.
Nowy Sącz jest również sygnatariuszem porozumienia miast prezydenckich

Województwa Małopolskiego „Razem
przeciw smogowi”. – Należy pamiętać, że
to od samych mieszkańców Nowego Sącza,
a także mieszkańców okolicznych gmin zależy, jakim powietrzem oddychamy – mówi
Wojciech Piech. – To niezwykle istotne,
czym palimy w naszych domowych paleniskach, dlatego będziemy kłaść dalszy nacisk na podnoszenie świadomości społecznej
w tej kwestii.
Czym skorupka za młodu…
Władze miasta starają się udowodnić wyższość komunikacji miejskiej nad
transportem indywidualnym, organizując
m.in. happening podczas Dnia bez Samochodu. Kierowcy 50 aut zaparkowanych na sądeckim rynku wsiedli do jednego, elektrycznego autobusu (sądeckie
MPK testuje takie pojazdy i przymierza
się do ich zakupu). – Komunikacja zbiorowa
może być alternatywą dla komunikacji indywidualnej. Oferta jest coraz bogatsza. Mamy nadzieję, że już w przyszłym roku takie autobusy
elektryczne będą jeździły na liniach sądeckich
– mówił podczas happeningu prezydent
Ryszard Nowak.
Innym z wielu działań proekologicznych był happening pod hasłem „Zabawa i edukacja w zdrowej atmosferze”. Dla
dzieci z sądeckich gimnazjów i szkół przygotowano gry i zabawy proekologiczne,
przekonujące, że działania proekologiczne to nie tylko lepsze zdrowie mieszkańców, ale także zysk ekonomiczny. Częścią
happeningu były konkursy – na najlepszy baner z hasłem promujących ochronę powietrza oraz plastyczny o tematyce
proekologicznej.
Władze miasta zdają sobie sprawę, że
wszystkie działania prowadzące do poprawy jakości powietrza nie wystarczą
bez kompleksowych rozwiązań, podejmowanych na szczeblu centralnym. – Domagamy się aktywnej polityki cenowej względem alternatywnych źródeł energii, zwłaszcza
gazu i energii elektrycznej. Konieczna jest także certyfikacja i standaryzacja kotłów – mówi
Ryszard Nowak i dodaje: – Chcemy, aby
uwzględniono sytuację takich miejscowości
jak Nowy Sącz, które pomimo ponadprzeciętnych aktywności proekologicznych nie są
w stanie samodzielnie osiągnąć satysfakcjonujących wyników.
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Opinie
Twórcze bliźniaki z „Konarów”
Jerzy Wideł
Z kapelusza

J

akiś czas temu zwiedzałem wystawę szopek bożonarodzeniowych
w oddziale Civitas Christiana
w Nowym Sączu. Szopkom wykonanym z różnych materiałów przez
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów towarzyszyła wystawa pejzaży zimowych autorstwa Mariana
i Wojciecha Pażuchów - artystów
uprawiających malarstwo, rzeźbę ludową, ceramikę. Dawno nie bywałem
w Civitas Christiana, więc uderzyło
mnie, że twórcze bliźniaki otworzyły w piwnicach tej instytucji stałą pracownię - galerię „Konary”, nawiązując
tym samym do grupy twórców nieprofesjonalnych, która powstała 40 lat
temu. Chwała im za to. Chwała też Civitasowi, że dał im możliwość pracy,
a także uczenia młodych adeptów sztuki.
Bo bracia Pażuchowie wciąż tworzą,
poszukują nowych środków wyrazu
a mogliby spokojnie sobie żyć z emeryturą, którą nabyli w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, gdzie
byli przez długie lata pracownikami.
Tam zresztą powstały „Konary”, które

wziął pod swoją opiekę, tworząc im
pracownię, legendarny do dzisiaj dyrektor, śp. Władysław Stendera. Ale to
jest już zamierzchła przeszłość.
Bracia Marian i Wojciech mają dziś
razem 132 lata. Mało kto w Sączu wie,
że Marian jest autorem ponad 50 pamiątkowych tablic z najważniejszymi
na czele, jak katyńskie w kościele pw.
św. Kazimierza, czy z okazji 70-lecia
miasta w sądeckim ratuszu. Marian
wspólnie w Wojciechem są autorami
i wykonawcami Drogi Krzyżowej
w kościele Matki Bożej Niepokalanej.
Marian jest mistrzem rzeźby. Tytuł
nadała mu Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, a Wojciechowi podobny tytuł Izba w Rzeszowie. Przed dwoma laty Marian obronił
dyplom u prof. Andrzeja Szarka na
Wydziale Sztuki Wizualnej Cyfrowej
Kreacji Obrazów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Z kolei Wojciech został magistrem plastyki na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tyle
o rywalizacji bliźniaków, jeśli chodzi
o dyplomy artystyczne. Co porabiają
dzisiaj, poza pracownią i galerią „Konary” w Civitas Christiana?
Marian Pażucha na zasadzie wolontariatu prowadzi pracownię snycerską w Miasteczku Galicyjskim.
Jest przewodnikiem i instruktorem
warsztatów rękodzieła artystycznego.
Uprawia malarstwo, grafikę, rzeźbę

o różnorodnej tematyce. Ma swój wypracowany przez lata styl świetnie rozpoznawalny przez miłośników sztuki ludowej.
Z kolei Wojciech Pażucha nadal uczy
rzemiosła artystycznego na Uniwersytecie Ludowym w Woli Sękowej, bo
wcześniej ukończył podobny uniwersytet we Wzdowie na Rzeszowszczyźnie. Ma też tytuł czeladnika kowalstwa
i tkactwa uzyskany przed laty w Izbie
Rzemieślniczej w Rzeszowie.
Marzy im się obu otwarcie w Nowym Sączu podobnego uniwersytetu
ludowego, bo widzą spore zainteresowanie młodych ludzi warsztatami artystycznymi, sesjami. Ich zdaniem nie
jest to zbyt wygórowane i drogie dla
władz samorządowych przedsięwzięcie. Oni się chętnie tego dzieła podejmą, bo są fachowcami i posiadają stosowną wiedzę.
Gwoli prawdy historycznej, ponad
40 lat temu grupę artystyczną „Konary” powołali do życia czterej twórcy
nieprofesjonalni bracia Pażuchowie,
Krzysztof Wiatr i nieżyjący już dzisiaj Tadeusz Zengiel. Z czwórki pozostało ich dwóch z tym, że przed paroma laty do bliźniaków dołączył trzeci
konar Bogdan Repelewicz, rzeźbiarz.
I w takim tercecie można ich spotkać
przy pracy i dyskusjach z innymi twórcami stawiającymi pierwsze kroki albo
tymi bardziej zaawansowanymi w pracowni - galerii w Civitas Christiana.
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16 lutego, godz. 17., Galeria Alina Eskulap i Muzy w Nowym Sączu –
wernisaż wystawy Wandy Zaremby i Małgorzaty Kossakowskiej - malarstwo
i fotografia
16 lutego, godz. 18., Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka
Chopina w Nowym Sączu – Noworoczny Koncert Jazzowy – II edycja
16 lutego, godz. 18., nowosądecki Ratusz – 242. Koncert u Prezydenta –
Klasycznie i z humorem
16 lutego, godz. 19, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym
Sączu – transmisja na żywo opery Cosi Fan Tutte Wolfganga Amadeusza
Mozarta
17 lutego godz. 17., Galeria „Siedlisko” w Krynicy-Zdroju - VII Międzynarodowy plener malarski „Braterskie Spojrzenie”
17 lutego, godz. 17.30, Galeria pod 5. w Starym Sączu - otwarcie wystawy
„Żywioły abstrakcji”- 5 odsłona Ryszarda Miłka
17 lutego, godz. 19. Pijalnia Główna w Krynicy-Zdroju – koncert zespołu
IRA w ramach cyklu Krynica Źródłem Kultury
17 lutego, godz. 19., Jazz Club Atelier (pawilon Hejan) w Nowym Sączu –
koncert LEVI & Ewa Novel
18 lutego, godz. 9., Hala II Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego i Nowoczesnego
18 lutego, godz. 10., Hala Widowiskowo-Sportowa w Piwnicznej – Zdroju
– Walentynkowy Turniej piłki siatkowej o Puchar Prezesa Spółdzielni Pracy
„Piwniczanka”
18 lutego, godz. 18., Pijalni Główna w Krynicy-Zdroju – koncert Happysad
w ramach cyklu Krynica Źródłem Kultury
18 lutego, godz. 18., Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu – spektakl
pt. „Wszystko o mężczyznach”
19 lutego, godz. 10-12., Klub osiedlowy ALF w Nowym Sączu - Giełda
akwarystyczna
20 lutego, godz. 16., Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego w Krynicy-Zdroju - Koncert Eweliny Listwan i Krzysztofa Dziurbiela
21 lutego, godz. 19., Kawiarnia Spóźniony Słowik w Nowym Sączu – koncert zespołu BiWald feat. Shachar Elnatan
(AJ)
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ALIOR BANK FINANSUJE POTRZEBY MAŁYCH FIRM – NAWET TE WIELKIE!
Właścicielom małych ﬁrm, takich jak osiedlowe sklepy, salony fryzjerskie czy gabinety stomatologiczne, szczególnie zależy na jak najlepszych relacjach z klientami
i na ich zadowoleniu. Ci przedsiębiorcy, aby sprostać oczekiwaniom klientów stale inwestują w rozwój swoich biznesów, korzystając przy tym także z pomocy banków.
O szczegółach pakietu kredytowego w Alior Banku – oferty, która łączy najlepsze cechy kredytów dla małych ﬁrm dostępnych obecnie na rynku – mówi Ewelina KustraWójs, doradca klienta z oddziału Alior Banku w Nowym Sączu, przy ul. Rynek 16.

Ewelina
Kustra-Wójs
Doradca Klienta

Czy małe przedsiębiorstwa rzeczywiście
potrzebują specjalnego kredytu?
- Jak wynika z analiz NBP, tempo wzrostu
kredytów dla sektora MSP jest wyraźnie niższe
niż ma to miejsce w przypadku większych
ﬁrm. Do przyczyn należą m.in. trudności
związane z zapewnieniem zabezpieczenia czy
oceną ryzyka. Stworzony przez Alior Bank
pakiet kredytowy to rozwiązanie specjalnie
dla nich – małych przedsiębiorstw, które
potrzebują szybkiego dostępu do gotówki.
Oferta skierowana jest do ﬁrm, działających
na rynku od co najmniej 12 miesięcy, o

obrotach do 5 mln zł rocznie, zatrudniających
nie więcej niż 9 osób. Przykładami takich ﬁrm
mogą być sklepy, małe hurtownie, warsztaty
samochodowe, salony fryzjerskie czy gabinety
stomatologiczne. Propozycję kierujemy także
do przedstawicieli wolnych zawodów –
prawników, lekarzy, architektów.

jednego spotkania w placówce banku,
praktycznie od ręki. Decyzja podejmowana
jest w 30 minut, a środki na koncie dostępne
są w ciągu jednego dnia od podpisania
umowy. Z tego powodu pakiet kredytowy
jest idealnym rozwiązaniem dla tych
ﬁrm, które potrzebują szybkiego dostępu
do ﬁnansowania.

spłaty. Zależy nam, aby właściciele małych
ﬁrm znaleźli rozwiązanie dostosowane
do swoich potrzeb, możliwości i skali
prowadzonego biznesu.

Na co można przeznaczyć pieniądze?

- Oferta Alior Banku łączy najlepsze cechy
kredytów dla małych ﬁrm dostępnych
obecnie na rynku – teraz kredyt nawet do 500
tys. zł jest dostępny szybko i w wygodny dla
klienta sposób.

- Dzięki ofercie ﬁrmy mają szansę zrealizować
różne potrzeby, nawet te duże. Kredyt
można przeznaczyć na
sﬁnansowanie
Do jakiej kwoty można uzyskać kredyt? bieżącej działalności, a także inwestycje,
- Firma może wystąpić nawet o pół np. wyposażenie lokalu usługowego,
miliona złotych. Co ważne, przyznaną czy reﬁnansowanie pożyczki zaciągniętej
kwotę można dowolnie podzielić na trzy w innym banku.
produkty kredytowe: biznes kredyt, kredyt Dziękuję za rozmowę, a klientów
w rachunku bieżącym i kartę kredytową.
zapraszam do oddziału Alior Banku:

A co to oznacza w praktyce?

A na jaki okres można rozłożyć spłatę

Co wyróżnia ofertę Alior Banku dla
małych przedsiębiorstw?

- Przede wszystkim nie trzeba żadnych kredytu?
zabezpieczeń materialnych, nawet przy dużej - Okres kredytowania może wynieść nawet
kwocie kredytu. Można go uzyskać podczas do 10 lat, co pozwala na dogodne rozłożenie

KREDYTY DLA MIKROFIRM

WIELKIE POTRZEBY MAŁYCH FIRM FINANSUJEMY W 24 H
Nawet 500 000 zł może znaleźć się w Twojej ﬁrmowej kasie
już w 24 godziny od podpisania umowy kredytowej:
bez zabezpieczeń materialnych;
okres spłaty do 10 lat;
możliwość podziału kwoty kredytu na trzy produkty:
Biznes Kredyt, kredyt w rachunku bieżącym i kartę kredytową.

Ć

NOWOŚ

Szczegóły oferty „Pakiet kredytowy dla mikrofirm” w placówkach banku oraz na www.aliorbank.pl.
Informacja handlowa wg stanu na 8.04.2016 r.
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6 KOMOROWE OVLO
• 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.
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SKYLIGHT PREMIUM
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dachowych
SKYLIGHT,
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*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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Najmłodsi Czytelnicy DTS witają
Na naszym portalu dts24.pl
witamy najmłodszych
obywateli naszego miasta
i regionu przychodzących
na świat w sądeckim
szpitalu. Nasi najmłodsi
Czytelnicy (oczywiście na
razie w wersji „poczytaj
mi mamo!”) prezentują się
nam nie tylko na zdjęciu,
ale również w krótkim
powitaniu najpiękniejszego
ze światów. Oczywiście
w tej sytuacji trudno być
długo najmłodszym, skoro
każdego dnia pojawiają się
jeszcze młodsi Czytelnicy
DTS i dts24! Codziennie na
dts24.pl obserwuj naszych
najmłodszych!

Cześć! Jestem Kuba.
Urodziłem się 1 lutego
2017 r., ważę 3 kg 230 g
i mam 55 cm wzrostu.
Właśnie dołączyłem do
grona najmłodszych
sympatyków „Dobrego
Tygodnika Sądeckiego”.
Mamusia czuje się dobrze.
Pozdrawiam Was!

Hej! Jestem córeczką
Kingi Freit. Urodziłam
się 6 lutego 2017 r. Ważę
3 kg 800 g i mam 54 cm
wzrostu. Bardzo podoba mi
się na tym świecie! Już nie
mogę się doczekać chwili,
kiedy nauczę się czytać,
żeby wiedzieć, co napisali
w „Dobrym Tygodniku
Sądeckim”.

Cześć! Jestem
maleńkim skarbem
Marzeny Najduch.
Jestem na świecie
od 7 lutego 2017 r.,
ważę 3 kg 680 g i mam
57 cm wzrostu.
Lubię DTS24.pl!
Czytajcie, może
kiedyś o mnie znów
napiszą!

Hejka, jestem
Adaś Wójcik! Urodziłem
się 9 lutego 2017 r. Ważę
3 kg 240 g i mam 54
centymetrów wzrostu.
Jestem bardzo radosnym
chłopczykiem i uśmiecham
się do wszystkich
Czytelników. Rodzice
czują się świetnie.
Pozdrawiam Was!

Cześć, jestem Rita
Ciureja, przyszłam na
świat 10 lutego 2017 r.
Ważę 3 kg 390 g i mam
54 cm wzrostu. Właśnie
dołączyłam go grona
do najmłodszych
miłośników DTS.
Mamusia czuje się super!
Pozdrawiam ją i Was
wszystkich.

Hej! Jestem synkiem
Anny Saczka!
Jestem na świecie
od 10 lutego 2017 r.
Ważę 3 kg 700 g i mam
58 cm wzrostu.
Już lubię DTS.
Czytajcie
go, bo pewnie kiedyś
jeszcze o mnie napiszą.
Pozdrawiam.

Cześć jestem Natalia
Zasadni. Przyszłam
na świat 12 lutego 2017 r.
Ważę 3 kg 900 g, mam
59 cm wzrostu. Myślę,
że jestem największym
skarbem mojej mamusi
Kingi! Cieszę się,
że od dzisiaj można
mnie oglądać na portalu
dts24.pl. Pozdrawiam
Czytelników!

Hej, mam
na imię Aleksandra,
urodziłam się
12 lutego 2017 r.
Ważę 3 kg 100 g
i mam 59 cm wzrostu.
Dopiero co przyszłam na
świat, ale czuję
się tu super!!! Mamusia
czuje się dobrze.

REKLAMA

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.kamienska@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.

(RS)

OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam HTC one dual Sim, stan dobry, pełny zestaw
wraz z oryginalnym pudełkiem. Cena 500 zł. Tel. 797206168.
Sprzedam LG G4 Dual Sim gwarancja 1 rok, pełny zestaw
wraz z oryginalnym pudełkiem. Cena 1300 zł. Tel. 791386513.
Praca w Niemczech dla Pań
sprzątanie prywatnych mieszkań, domów oraz przedszkoli,
biur i restauracji. tel. 609 769 639, 668 522 954
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Informacje

Reklamy pod lupą urzędników

WSPOMNIENIE

Historia i turystyka były jego pasją

- Władze Nowego Sącza powoli zabierają się za chaos reklamowy. Jest już gotowy projekt uchwały krajobrazowej,
który reguluje zasady zamieszczania
reklam na terenie miasta. Teraz dokument został udostępniony do publicznego wglądu.
- Chcemy, aby mieszkańcy
i przedsiębiorcy mieli możliwość
zapoznania się z dokumentem. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Swoje uwagi można kierować
do Wydziału Architektury i Budownictwa w dowolnej formie: osobiście, mailowo czy pisemnie. Proponowane zmiany, które do nas
napłyną, będą poddane analizie. Jeśli będą zasadne, na pewno będziemy je uwzględniać w ostatecznym
projekcie uchwały krajobrazowej,
którą przedłożymy Radzie Miasta
pod głosowanie. Naszym ambitnym
celem jest uwzględnienie ewentualnych uwag w dokumencie do 13
marca. Liczymy na konstruktywne podpowiedzi. Myślę, że to jest
w interesie każdego.
- Według dokumentu miasto zostało podzielone na pięć obszarów. Wymagania
odnośnie zamieszczania reklam są bardzo zróżnicowane w zależności od danego obszaru. Najwięcej obostrzeń dotyczy między innymi skansenu, Miasteczka
Galicyjskiego, terenu klasztornego sióstr
Niepokalanek i oczywiście Starówki.
- Chcemy ostatecznie zlikwidować chaos reklamowy, który pojawia się na elewacji kamienic. W tym
obszarze właściwie będzie zakaz

FOT. MONIKA CHROBAK

Rozmowa
z WOJCIECHEM PIECHEM
- wiceprezydentem
Nowego Sącza

umieszczania reklam. Dopuszczone będą jedynie szyldy informacyjne o określonej wielkości, materiale i kolorystyce. To wszystko ma
być ustandaryzowane. Tablice muszą wpisywać się w ogólną stylistykę architektury Starego Miasta. To
wszystko powinno tworzyć spójną
całość. Liczymy, że dzięki temu wygląd Starówki bardzo zyska.
- Łagodniejsze zasady dotyczą natomiast pozostałych części miasta, choć
też będą tam obowiązywać pewne
wymogi.
- Dla przykładu w obszarze numer 2, czyli wzdłuż dróg krajowych, tam gdzie mamy drogi wjazdowe i wyjazdowe z Nowego Sącza,
będziemy chcieli uporządkować
przestrzeń związaną z reklamami wielkopowierzchniowymi, czyli tzw. billboardami. Takie reklamy
byłyby standardowe, czyli o wielkości 18 metrów kwadratowych,
i mogłyby być instalowane w odległości od krawędzi jezdni nie mniejszej niż 8 metrów i nie większej niż
18 metrów. Tego typu tablice byłyby
sytuowane wyłącznie prostopadle

do osi jezdni. Na jednej nieruchomości gruntowej można by było stawiać tylko jeden billboard.
- Jak długo w praktyce może potrwać
wdrażanie nowych wymogów dotyczących zamieszczania reklam i kto finalnie poniesie koszty tych zmian?
- Po naszej stronie jest koszt
organizacji systemu poboru opłat
i egzekwowania kar, natomiast zleceniodawcy reklam muszą ponieść
koszty dostosowania się do wymogów. Dlatego będzie okres przejściowy. Zakładamy, że wyniesie
on co najmniej rok od daty uchwalenia dokumentu przez Radę Miasta. Prawdopodobnie będzie to połowa 2018 roku, kiedy kompletnie
wdrożymy zmiany. Wierzymy, że
jest to racjonalny czas dla przedsiębiorców. Jestem przekonany, że
odnajdą się w nowych warunkach.
Jest to nieuniknione, ten proces
będzie następował w całym kraju.
Wszystkim powinno zależeć na estetyce przestrzeni. To dla naszego
wspólnego dobra.

ROZMAWIAŁA MONIKA CHROBAK

9 drużyn i 14 konkurencji sportowych – tak wyglądała I Nowosądecka Familiada Sportowa, zorganizowana przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji. W hali widowiskowej przy ulicy Nadbrzeżnej, dzieci i młodzież miały szansę
sprawdzić się w tak oryginalnych
konkurencjach jak „bieg kelnera”,
„jajko na łyżce” czy „lotnisko”.

Budżet Obywatelski
Piwnicznej-Zdroju
Piwniczna-Zdrój jest na półmetku pierwszego w historii gminy budżetu obywatelskiego. Na razie nie wpłynęły żadne oficjalne
zgłoszenia. Wnioski można składać do 28 lutego.
Mieszkańcy mogą zdecydować, w co zainwestować 100 tys.
zł. Składane przez nich projekty mogą dotyczyć np. sportu bądź
oświaty. Zgłoszony projekt musi
być poparty przez co najmniej 30
mieszkańców.

Bracia Koral znów docenieni
Rożek śmietankowy z truskawkami oraz lody śmietankowe marki Bracia Koral – Lody Jak Dawniej otrzymały tytuł Top Produkt
podczas Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń Polskie”.
Decyzja zapadła podczas XXIII certyfikacji żywności w Sosnowcu.

Nowa droga limanowska
Planowana jest rozbudowa drogi z Zielonej do Limanowej. Trasa ta łączy powiat bocheński z
limanowskim. Inwestycja kosztować będzie ponad 43,5 mln zł,
z czego 85 proc. to fundusze
z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Nowa
droga będzie miała 18 km, a rozbudowa potrwa 1.5 roku.

Dożywocie za próbę zabójstwa
Nawet dożywocie grozi napastnikowi, który napadł na 46-letniego mężczyznę we wrześniu ubiegłego roku na Rondzie Solidarności.
Prokuratura Rejonowa w Nowym

Sączu postawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa.

Czerwiński wzywa do
referendum
- Chaos i powrót do czasów PRL
- takimi słowami nowosądecki poseł PO Andrzej Czerwiński skomentował przygotowywaną przez
PiS reformę oświaty. Zdaniem posła, niezbędne jest przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum,
do którego nawołuje Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz Platforma Obywatelska.
- Czy jest Pani/Pan przeciw
reformie edukacji, którą rząd
wprowadza od 1 września 2017
roku – tak będzie brzmiało pytanie w planowanym referendum, które ma wywrzeć presję na
władzach, aby przemyślały plany wprowadzenia reformy. Od
14 lutego Platforma Obywatelska będzie zbierała podpisy pod
wnioskiem o przeprowadzanie
referendum.
(AM)

W 1991 r. został współpracownikiem „Głosu Sądeckiego”
jako redaktor techniczny. Od
1992 r., kiedy „Głos Sądecki”
przejęło Wydawnictwo Jagiellonia, przez długie lata pracował w „Dzienniku Polskim”. Był
autorem licznych artykułów historycznych. Publikował także
w miesięczniku „Sądeczanin”.
Artykuły poświęcone turystyce
zamieszczał w wydawnictwach
związanych z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim.
Znany był powszechnie także
jako działacz Polskiego Towarzystwa Kynologicznego.
W ostatniej drodze Jackowi Zarembie towarzyszyli Jego
liczni znajomi, przyjaciele. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu
Komunalnym.
(JEW)
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Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Projekt prozatrudnieniowy
„DROGA DO ZATRUDNIENIA”
Do udziału zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne
zawodowo, które:



ukończyły 50 rok życia lub
ukończyły 30 rok życia i posiadają orzeczenie
o niepełnosprawności

Wyłączeni z udziału w projekcie są mieszańcy Nowego Sącza

Co oferujemy:


TYDZIEŃ W SKRÓCIE
I Nowosądecka Familiada
Sportowa

Po długotrwałej chorobie w minioną sobotę zmarł w wieku 69 lat
redaktor Jacek Zaremba. Co prawda z wykształcenia był ekonomistą,
absolwentem Liceum Ekonomicznego, ale jakoś nigdy nie pracował
w wyuczonym zawodzie.
Bardziej spełniał się i realizował swoje pasje historyczne, turystyczne publikując na te tematy dziesiątki artykułów. Był
m.in. autorem pierwszego przewodnika po Nowym Sączu „ABC
Nowego Sącza”, który wydał
w 1970 r. W tym czasie pracował
w Bibliotece Publicznej, później w
Centrum Informacji Turystycznej,
drukarni „Nowomag”. Kiedy narodziła się „Solidarność” został pracownikiem Delegatury NSZZ „Solidarność” w Nowym Sączu. W
stanie wojennym został internowany w Załężu, gdzie przebywał
do marca 1982 r.








Staże 3 miesięczne ze stypendium stażowym
w wysokości 1750 zł netto
Zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca odbywania
stażu, szkolenia
Szkolenia zawodowe wraz ze stypendium
szkoleniowym
Subsydiowane zatrudnienie - umowa o prace do
kwoty około 3000 zł brutto w ramach pomocy de
minimis przez okres 6 miesięcy
Doradztwo zawodowe, poradnictwo motywacyjne
Wsparcie pośrednika pracy podczas poszukiwania
miejsca stażowego, subsydiowanego zatrudnienia

Więcej informacji, regulaminy oraz dokumenty
zgłoszeniowe na stronie drogadozatrudnienia.eu lub
pod nr tel: 884 877 177

Biuro Projektu – ul. Nawojowska 4, pok. 203, 33-300 Nowy sącz,
drogadozatrudnienia@systema.pl
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Używane samochody królują na sądeckich szosach
Jak wynika z danych Instytutu Badań
Rynku Motoryzacyjnego SAMAR w 2016 r.
sprowadzono do Polski rekordową liczbę
ok. miliona używanych samochodów.
Duża część pojazdów, to auta z silnikami diesla, które najbardziej przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.
Zdaniem ludzi z branży motoryzacyjnej Sądecczyzna jest regionem, który
szczególnie upodobał sobie wyeksploatowane auta, emitujące do atmosfery
mnóstwo zanieczyszczeń.
Ile dokładnie takich aut przybyło w ciągu minionych dwunastu
miesięcy w Nowym Sączu i regionie? Tego dowiemy się najprawdopodobniej pod koniec lutego,
gdyż wtedy Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta będzie dysponował szczegółowym raportem przesyłanym co roku przez
Państwową Wytwórnię Papierów
Wartościowych.
- Wszystkie pojazdy sprowadzane z zagranicy, zarówno osobowe
jak i ciężarowe, jeżdżące po nowosądeckich ulicach, są rejestrowane.
Czy mają one akurat silnik diesla?
Tego na razie nie jestem w stanie
stwierdzić. Bardziej szczegółowych
danych dostarczy nam coroczny
raport, który informuje o stanie
i historii sprowadzanych aut mówi Beata Chojnowska, dyrektor
Wydziału Komunikacji i Transportu.

Dokończenie strona III
REKLAMA
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Odrobina luksusu i retro limuzyny

- Długo mieszkałem w Stanach
Zjednoczonych i tam działałem trochę w tej branży – mówi Artur Olchawa. – Pomyślałem, że może ten
interes sprawdzi się także w naszym kraju. Kupiłem jeden samochód, potem drugi i jakoś poszło.
Pierwsza limuzyna, która pojawiła się na ulicach Nowego Sącza, pochodziła ze „stajni” Lincolna - był
to model Town Car rocznik 1997.
– W tym czasie po drogach i ulicach Małopolski jeździło raptem kilka takich samochodów – wspomina Artur Olchawa i dodaje, że choć
sprowadzenie pierwszych wozów
było pewnym ryzykiem, samochody amerykańskie miały w Polsce dobrą opinię i dobrze sprawdzały się
na drogach.
Pierwszy zakupiony w Ameryce Lincoln był także pierwszym samochodem tego typu w Nowym Sączu. – Informacja o mojej limuzynie
REKLAMA

FOT. Z ARCH. ARTURA OLCHAWY

Chrysler 300C, Lincoln Town Car, Ford
300 Custom rocznik 1959 czy VW Garbus Speedster Cabrio rocznik 1964, to
tylko kilka przykładowych samochodów z floty Artura Olchawy właściciela
firmy wynajmującej luksusowe limuzyny. Amerykańskie krążowniki szos pojawiły się w Nowym Sączu w 2003 r., kiedy to właściciel postanowił wprowadzić
amerykański luksus na sądeckie ulice.

rozeszła się pocztą pantoflową
wśród znajomych, a auto, jako nowinka w naszym mieście, miało spore wzięcie wśród klientów
– wspomina właściciel. Wraz z rozwojem firmy zaczęły pojawiać się
kolejne samochody, także zabytkowe. I wszystkie, bez wyjątku, pochodziły z USA. Samochody zresztą zmieniają się cały czas, bo Artur
Olchawa dba o jakość swojej floty.
- Staram się, żeby moje samochody były w dobrym stanie technicznym, dobrze prezentowały się
pod względem wizualnym, dlatego

dbam o nie i cały czas unowocześniam swoją flotę – podkreśla Artur Olchawa - Nie jest to proste,
bo sporo części muszę sprowadzać
zza oceanu. Na szczęście, przez te
wszystkie lata wyrobiłem sobie sieć
kontaktów, dzięki czemu wiem,
gdzie i od kogo je kupować.
Limuzyny wynajmowane są na
różne imprezy, szczególnie z okazji
ślubów. Podobnie jak i samochody
zabytkowe, takie jak chociażby Cadilliac Sedan deVille rocznik 1967,
Lincoln Continental Mark V Cabrio
rocznik 1977, Mercedes W114 Coupe

rocznik 1969 czy MG TD Cabrio rocznik 1952. Mają różne kolory karoserii i tapicerki, a także rozmaite udogodnienia. W przypadku limuzyn są
to m.in. podświetlana disco podłoga, lustrzany sufit, czy sprzęt stereo
najwyższej jakości.
– Chrysler 300C ma dziewięć
długość metrów, podobnie jak Lincoln Town Car – wyjaśnia Olchawa.
– Z kolei na przykład zabytkowy
Cadillac Sedan deVille z 1967 roku
jest znacznie krótszy i liczy 5,8 m.
A do limuzyny zmieści się od 8 do
10 osób.

Czy w Nowym Sączu limuzyny
mają wzięcie? – Z tym bywa różnie
– przyznaje Olchawa. – Limuzyna
to ekskluzywny towar, a naszym
mieście zarobki nie są wysokie,
i dla wielu potencjalnych zainteresowanych barierą okazuje się
budżet.
Właściciel podkreśla jednak, że
polscy klienci nie różnią się zasadniczo od swoich amerykańskich odpowiedników. Z kolei przyjeżdżający
do Polski obcokrajowcy mają standard usług podobny jak w swoich
krajach tym bardziej, że wraz z amerykańską flotą Artur Olchawa przywiózł do Polski także amerykański
styl prowadzenia biznesu.
A czy te cuda na czterech kółkach
mają jakieś wady? – Muszę przyznać, że jak na nasze warunki sporo
palą, co niestety wpływa na koszty utrzymania całej floty. Dlatego,
aby utrzymać się w interesie, trzeba
rozszerzyć swoją działalność także
i poza teren Sądecczyzny – przyznaje Artur Olchawa dodając, że limuzyny z jego firmy można spotkać
m.in. w Krakowie. I w ogóle wszędzie, tam, gdzie zażyczy sobie tego
klient, bo amerykańskie samochody, choć luksusowe, całkiem nieźle sprawdzają się na naszych, polskich drogach.
TATIANA BIELA
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Dokończenie ze strony I
- Teraz mogę jedynie powiedzieć, że
na dzień 31 grudnia 2015 r. w Nowym Sączu zarejestrowaliśmy 53 591 pojazdów.
Osobowych było 36 851, ciężarówek 7280
– wylicza dyrektor Chojnowska.
Silnik diesla z przebiegiem kilkuset tysięcy kilometrów to jeden z tych, które
emitują najwięcej zanieczyszczeń. Jak wynika z badań Transport & Environment, organizacji na rzecz bardziej inteligentnego,
czystszego transportu w Europie, diesle
przekraczają obowiązujące normy emisji
spalin Euro 5 i Euro 6. Samochody z takimi silnikami emitują do powietrza znacznie
większa ilość spalin, niż auta z silnikami
benzynowymi. W jakim stopniu przekłada się to na zanieczyszczenie?
- Na pewno w jakimś stopniu przyczynia się to do podwyższonej emisji spalin
do powietrza, którym oddychamy, jednak, jak pokazują różne analizy, jest to
problem marginalny. Podczas prawidłowej eksploatacji samochodu nie ma przekroczeń wydzielania się dwutlenku azotu
i siarki, a to są najszkodliwsze w spalinach
samochodowych substancje. Nie zmienia to oczywiście faktu, że auta napędzane silnikami diesla nie są zbyt ekologiczne - twierdzi Bartłomiej Orzeł z Sądeckiego
Alarmu Smogowego.- Najgorsze dla naszego powietrza jest jednak bez wątpienia palenie śmieciami – dodaje Orzeł.
Samochodów używanych w Nowym
Sączu nie brakuje. Jak zatem zdaniem samych sprzedawców wygląda obecna sytuacja na rynku?
- 70 procent samochodów pochodzi
z importu, a pozostałe 30 procent z rynku
REKLAMA
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lokalnego. Sprowadzane są zarówno samochody dostawcze jak i osobowe - mówi
Jacek Pietryga, który już od ok. 10 lat wraz
z żoną prowadzi komis Auto Marzeń. Marki, jakie najczęściej udaje nam się
sprzedawać osobom z całej Polski, a zdarza się, że i z zagranicy, to Audi, Volkswagen, Skoda, Seat i Peugeot. Mercedesy sprzedają się rzadziej, ze względu na
ich relatywnie wysoką cenę. W okresie
letnim dobrze sprzedaje się także BMW,
zimą już niekonieczne. Akurat ten samochód znacznie trudniej prowadzi się w górzystym terenie, a Sądecczyzna jest pod
tym względem dla kierowców dość trudna. Ważne jest także, aby auto było objęte gwarancją producencką. Producenci
na ogół liczą się z tym, że zawieszenie samochodu musi być solidne. Nasze drogi są
w dużo gorszym stanie niż drogi wielu europejskich państw.
Jednocześnie Jacek Pietryga podkreśla,
że grudzień i styczeń nie był dla sądeckich
komisów najlepszym czasem, jeśli chodzi
o sprzedaż używanych aut.
- Ostatnio w salonach był sezon wyprzedaży poprzednich roczników. Duża część
klientów pobiegła po samochody nowe. Taka
sytuacja powtarza się co roku. Kto może,
kupuje wtedy samochód nowy po przecenie, za mniejsze pieniądze. Jednak od jakiegoś czasu zauważam, że ludzie są coraz odważniejsi w kupnie samochodów. Decydują
się na zakup kilku aut. Ma to związek z coraz częstszymi przeprowadzkami za miasto
bądź na jego obrzeża. W takich wypadkach
ludzie zdają sobie sprawę, że będą potrzebowali dodatkowego środka transportu. Stąd
kupno dwóch-trzech aut dla jednej rodziny.

- Po pierwsze kluczowa jest historia
samochodu, która wydaje się znacznie
ważniejsza od przebiegu. Przebieg mamy
taki, jaki sobie sami zażyczymy, on zależy
od nas. To, co jest na liczniku samochodu,
nie oddaje historii auta. Poza tym inny
może być przebieg, a inna historia auta.
Obie rzeczy trzeba porównać.
Autami używanymi od ponad pięciu lat
handluje także Mateusz Węglowski – Król:
- Mam do sprzedaży tylko samochody
przywiezione z zagranicy, m.in. z Austrii,
Belgii, Francji czy Węgier. Ostatnio zauważam także tendencję, że kupujący pytają o auta z Czech, najczęściej Skody. Na
ogół sądeczanie kupują auta w przedziale
cenowym od 10 do 15 tys. zł. – podkreśla.
Na co zdaniem Kazimierza Żytkowicza, autoryzowanego dealera samochodów
marki Ford i Hyundai, a od niedawna także Volvo, trzeba zwrócić uwagę przy kupnie używanego samochodu?
- Po pierwsze kluczowa jest historia
samochodu, która wydaje się znacznie
ważniejsza od przebiegu. Przebieg mamy
taki, jaki sobie sami zażyczymy, on zależy od nas. To, co jest na liczniku samochodu, nie oddaje historii auta. Poza tym
inny może być przebieg, a inna historia
auta. Obie rzeczy trzeba porównać. Gdy

kupujemy używany samochód, musimy
znać jego historię – twierdzi Kazimierz
Żytkowicz, dyrektor zarządzający w firmie Wikar, oferującej samochody nowe
oraz używane.
- Zainteresowaniem cieszą się i używane i nowe auta, jednak kupując auto
używane, trzeba liczyć się z większymi
kosztami jego eksploatacji. W przypadku
auta nowego, podczas jego codziennego
użytkowania, wydamy dużo mniej. Koszt
przeglądu nowego samochodu to kilkaset
złotych. Dużo tańsze, w porównaniu do
używanego, jest również OC. Jeśli jednak
ktoś zdecyduje się na kupno auta używanego, radzę wybierać pojazdy, które mają
pewne pochodzenie, ważną polisę i gwarancję. W naszym salonie oferujemy do
sprzedaży tylko samochody bezwypadkowe o małym przebiegu i pewnym pochodzeniu - dodaje Żytkowicz.
AGNIESZKA MAŁECKA
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TOYOTA KOBOS Nowy Sącz
Nowy Sącz, ul. Tarnowska 130
T +48 18 441 50 50, F +48 18 441 50 50
www.toyota-kobos.pl

Twój klient mieszka na Słowacji
Zanim do Ciebie przyjedzie,
Ty dotrzyj do niego ze swoją reklamą!

tel. 889 020 766,
b.ziemba@dts24.pl;

“Dobry Tygodnik Sądecki” jest wyłącznym
partnerem “Regionalnych Novin”
– co tydzień 1,5 mln nakładu w całej Słowacji!

oraz
tel. 530 032 633,
k.magiera@dts24.pl;
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