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Gazeta przekracza granice

Noviny prekračujú hranice

Choć na Słowację mamy tak blisko, to do dzisiaj trzeba było czekać
na pierwszą polsko-słowacką gazetę. Jesteśmy pewni,
że warto było czekać. Miłej lektury!

Hoci na Slovensko máme tak blízko, tak do dnes sme museli
čakať na poľsko-slovenské noviny. Sme si istý, že sa oplatilo.
Príjemné čítanie!

REKLAMA
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Druga strona / Druhá strana
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

SŁOWNIK/ SLOVNÍK
Dobrý deň – Dzień dobry
Dovidenia – Do widzenia
Ahoj – Cześć
Ako sa máš? – Jak się masz?
Hľadám dobrú reštauráciu. Môžete mi poradiť? – Szukam dobrej restauracji, czy poradzi mi Pan/Pani?
Účet prosím – Rachunek proszę
Chcel by som si objednať – Chciałbym złożyć zamówienie
Kde sa nachádza najbližší hotel? – Gdzie znajduje się najbliższy hotel?
Ako ďaleko je kúpalisko? – Jak daleko jest kąpielisko?
Odbočte do prava – Skręć w prawo
Zaplatím – Płace
Pivo – Piwo
Vyprážaný syr – Ser smażony
Voda – Woda
Čaj – Herbata
Káva – Kawa
Dobrú chuť – Smacznego
Zmenáreň – Kantor
Kde môžem zmeniť peniaze? – Gdzie można wymienić pieniądze?
Lekáreň – Apteka
Nemocnica – Szpital
Cena – Cena
Koľko to stojí?– Ile to kosztuje?
Benzín – Benzyna
Benzínová stanica – Stacja benzynowa
Diaľničná známka – Winieta
Lístok – Bilet
Pokuta - Mandat
Polícia – Policja
(JG)

POLSKO-SŁOWACKIE PUŁAPKI JĘZYKOWE
Język polski i słowacki są bardzo podobne i przedstawiciele obu
narodowości porozumiewają się bez problemów. Istnieją jednak pewne słowa, które polsku i słowacku brzmią identyczne,
ale ich znaczenie jest zupełnie inne. Warto je znać, aby zapobiec
nieporozumieniom.
Zaczniemy słowem „szukać”, które jest słowackim odpowiednikiem słowa hladat. Drodzy przyjaciele z Polski,
tego słowa przebywając na Słowacji polecamy unikać, bo
w języku słowackim jest wulgarnym określeniem stosunku

seksualnego. W żadnym wypadku nie powinno się szukać ekspedientki lub, nie daj Boże, żony przyjaciela. Słowacy również muszą uważać, bo jeżeli powiecie swojemu koledze lub
koleżance z Polski, że „sa kochate v prirode”, co po słowacku oznacza tylko to, że podziwiacie piękną przyrodę, wiedzcie, że Polak zrozumie, że chodzi wam o sex na łonie przyrody. Polacy mogą być zdziwieni, jeśli ekspedientka zapewnia,
że pieczywo jest „čerstve”, a znaczy to dokładnie, że pieczywo jest świeże. Pułapką mogą okazać się również słowa: „divan” (kanapa), „zachód” (ubikacja), luster (żyrandol) oraz

„momentalne nepritomny” (chwilowo nieobecny). Na Słowacji należy uważać z komplementami na temat perfum lub
aromatów z kuchni, bo słowo „pachnieć” znaczy po słowacku cuchnąć.
Aby ułatwić Wam pobyt u naszych sąsiadów, przygotowaliśmy dla Was krótkie rozmówki polsko – słowackie. Życzymy wiele miłych wspomnień oraz dużo zabawy przy nawiązywaniu kontaktów polsko-słowackich.

označenie pohlavného styku. V žiadnom prípade by ste
nemali „szukać” predavačku, alebo nedajbože priateľovu manželku.
Slováci si však tiež musia dávať pozor, lebo keď poviete svojmu kamarátovi alebo kamarátke z Poľska, že sa kocháte v prírode, Poliak si to preloží po svojom, teda, že sa
milujete v prírode. Poliaci môžu byť prekvapení, ak ich
predavačka ubezpečí, že pečivo je čerstvé, čo v poľštine
znamená staré.

Pozor si dávajte aj na slová: „divan” (koberec), „zachód” (západ). A ak Poliaci tvrdia, že váš parfum alebo
jedlo v kuchyni „pachnie” netreba sa hneď uraziť, chceli
vám len povedať, že pekne vonia.
Aby sme vám uľahčili pobyt u našich susedov, pripravili sme pre vás krátky poľsko-slovenský slovník. Mnoho
príjemných zážitkov a veľa zábavy pri nadväzovaní poľsko
– slovenských vzťahov.
(JG)

(JG)

POĽSKO-SLOVENSKÉ ZRADNÉ SLOVÁ
Poľský a slovenský jazyk sú veľmi podobné a zástupcovia oboch
národností sa bez problémov dorozumejú. Existujú však slová, ktoré znejú rovnako po poľsky aj po slovensky, no majú
úplne iný význam. Aby ste sa vyhli nedorozumeniam, je dobré ich poznať.
Začneme slovom „szukać”, ktoré v slovenčine zanemená hľadať. Používať toto slovo na Slovensku nie je
príliš vhodné, lebo v slovenčine je to vulgárny výraz pre
REKLAMA
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Najtrudniej odkryć to, co najbliżej
Czy u Was na Słowacji też śmiejecie się z tych, którzy odkrywają rzeczy dawno już odkryte? W Polsce
mówimy o takich: „Ale odkryłeś Amerykę!”. To znaczy dotychczas tak mówiliśmy. Od dzisiaj będziemy
mówić „Ale odkryłeś Słowację!”.
Ameryka jest daleko, Słowacja jest za tamtą górką, ale często najtrudniej zauważyć i odkryć to, co
najbliżej nas. Coś tam oczywiście wiemy o sąsiadach. Wiemy, że piwo jest tam wyśmienite, że do
piwa najlepsze są knedliczki z gulaszem, ale zanim
siądziemy do stołu, to obowiązkowo ciepłe baseny.
Wiemy, że Słowacy mają zdecydowanie więcej Tatr
niż my, że ich Tatry są wyższe i mniej zadeptane niż
nasze, ale najczęściej udajemy, że jest odwrotnie.
Wiemy też, że słowacka policja lubi wycelować w
nas radar, akurat kiedy jedziemy trochę za szybko.
Z nostalgią wspominamy nieodległe czasy,
kiedy jeździło się za szlaban na zakupy, głównie
po tańszy alkohol i słodycze. Dzisiaj nie ma już
ani szlabanu, ani sklepików z piwem w legendarnym Mniszku, ani tamtych kuszących cen.
Dzisiaj nasze ceny kuszą Słowaków.
Zastanawiając się, co my wzajemnie o sobie
wiemy, postanowiliśmy z naszymi słowackimi

przyjaciółmi wydającymi m.in. „Bardejowskiego Reportera” przygotować pierwszą polsko-słowacką gazetę. Skoro tak trudno od lat
wybudować pomiędzy naszymi krajami drogi
i mosty, którymi pojadą w obydwie strony ciężarówki z towarami, to może łatwiej zacząć od
budowania mostów między ludźmi. Papierowych, gazetowych mostów, bo gazety są m.in.
po to, by poznawać innych ludzi, dowiadywać
się czym żyją, jak spędzają wolny czas, na co narzekają, a z czego są zadowoleni.
Dzisiaj robimy wspólnie ważny krok, aby na
Słowację było nam bliżej niż dotychczas, a Słowakom bliżej do Polski. To dwujęzyczne wydanie naszych zaprzyjaźnionych redakcji jest
pierwszą taką inicjatywą, ale – mamy nadzieję
– nie ostatnią. Niech to będzie forma przewodnika pod dwóch stronach granicy. Wiadomo z przewodnikiem człowiek nie zginie. A czy u
Was na Słowacji też się mówi: „Zginął jak ciotka w Czechach?” No więc u nas od dzisiaj będzie się mówić: „Poczuj się tak dobrze, jak Polak na Słowacji!”. Kolejne wydanie gazety pod
dwoma winietami już jesienią.
WOJCIECH MOLENDOWICZ

Poliakom stále rozumieme
Áno, Poliaci hovoria „Stratil sa ako
tetka v Čechách“ alebo „To dla mnie
czeski film“ čo voľne preložené znamená, že sme sa v niečom zamotali,
stratili a nevieme nájsť východisko.
Skrátka ako zase hovoríme my Slováci „Je to pre mňa španielska dedina“. A v Bardejove sme dvojnásobne
radi, že to pre nás neplatí.
Generácia štyridsiatnikov
v slovenských prihraničných
mestách totiž od malička vnímala poľský jazyk, poľskú stranu
a vôbec Poľsko ako niečo dôverne známe. Okrem výmenných
letných pionierskych táborov,
kde sme sa napchávali „zapiekankami“, u nás ešte nepoznaným „goframi“ a obdivovali komunikatívne Bašky, Kašky,

Jolany a Malgorzaty, sme v televízii „na poľakoch“ sledovali
najprv disneyovské večerníčky,
potom brilantne spravodajský
„Teleexpres“ či hudobnú „Listę
przebojów“ až po prvé krvavé
západniarske „Kino nocne“ alebo pikantne inovatívne priame
prenosy z „Miss Polska“.
Cez hranice prúdili tisícky fiatiek, embéčiek a trabantov, naprataných výhodne vykšeftovaným tovarom z jednej
i druhej strany. Z čierneho „socialistického“ trhu bohatli priekupníci aj colníci. V kurze boli
krovky, pivo, cigarety, pálenka,
elektronika, audiokazety, videá,
športové vetrovky, kožené bundy, rifľové košele, texasky, slnečné okuliare, ale aj tvrdá mena

dolárov a nemeckých mariek.
To všetko nás v časoch ľudových
a socialistických republík rozdeľovalo aj zbližovalo.
Potom prišli solidarity, revolúcie, schengen, voľný pohyb
a eurofondy. Priechody a prechody spustli, hranice zarástli.
A my sme si uvedomili, že nám
ten živelný obchodný guľášik,
trochu špekulácie, trochu adrenalínu, trochu bazáru a veľa
poľsko-slovenskej komunikácie,
neuveriteľne chýba.
Tak to skúšame znova. A to
je dobre. Dnes aj týmito spoločnými, poľsko-slovenskými novinami. Inšpiratívne čítanie vám
praje redakcia Bardejovského
Reportéra.
MARIO HUDÁK

Najťažšie je objaviť to, čo je najbližšie
Aj Vy na Slovensku sa smejete z tých, ktorí objavujú veci už dávno objavené? V Poľsku im hovoríme:
„Objavil si Ameriku!”. Doteraz sme tak hovorili. Od
dnes budeme hovoriť „Objavil si Slovensko!”.
Amerika je ďaleko, Slovensko je za rohom, ale často krát je najťažšie všimnúť si
to, čo máme najbližšie. Niečo predsa len
o susedoch vieme. Vieme, že pivo je tam vynikajúce, že k pivu je najlepšia knedľa s gulášom, ale kým si sadneme k stolu, tak treba
navštíviť termálne bazény. Vieme, že Slováci
majú rozhodne väčšiu časť Tatier než my, že
ich sú vyššie i menej pošliapané ako tie naše,
ale najčastejšie predstierame, že opak je pravdou. Vieme, že slovenská polícia na nás s
obľubou namieri radar vtedy, keď ideme trochu rýchlejšie.
Nostalgicky spomíname na staré časy,
kedy sme cestovali na Slovensko na nákupy, hlavne pre lacnejší alkohol a sladkosti.
Dnes už hraničná závora neexistuje, ani obchody s pivom na legendárnom Mníšku, ani
vtedajšie zaujímavé ceny. Dnes lákajú Slovákov naše, poľské ceny .

Rozmýšľajúc o tom, čo o sebe vieme, sme
sa s našimi priateľmi zo Slovenska, ktorí medzi iným vydávajú „Bardejovského Reportéra”
rozhodli pripraviť prvé poľsko-slovenské noviny. Keďže je také ťažké vybudovať medzi
našimi štátmi cesty a mosty, ktorými by prechádzali kamióny s tovarom, možno bude jednoduchšie začať stavať mosty medzi ľuďmi. Papierové, novinové mosty, lebo noviny sú aj na
to, aby sme mohli spoznávať iných ľudí, dozvedieť sa ako žijú, ako trávia svoj voľný čas,
čo ich trápi a z čoho sa tešia.
Dnes robíme spoločne dôležitý krok, aby
Slováci mali bližšie k nám, a Poliaci k Slovensku. Toto dvojjazyčné vydanie našich spriatelených redakcií je prvou takouto iniciatívou,
ale dúfame, že nie poslednou.
Nech to bude forma sprievodcu po dvoch
stranách hranice. Je jasné, že so sprievodcom sa človek nestratí. Aj u vás na Slovensku
sa hovorí: „Stratil sa ako tetka v Čechách?”
A teda u nás sa od dnes bude hovoriť: „Cíťte sa
tak dobre, ako Poliak na Slovensku!”. Ďalšie
vydanie spoločných novín už v jeseni.
WOJCIECH MOLENDOWICZ

Polaków ciągle rozumiemy
Polacy mówią „Zginął jak ciotka
w Czechach“ lub „To dla mnie czeski film“, co w wolnym tłumaczeniu oznacza, że w czymś pogubiliśmy się i nie możemy znaleźć
wyjścia. Mniej więcej tak, jak znów
mówimy my Słowacy: „To dla mnie
hiszpańska wioska“. W Bardejowie
jesteśmy podwójnie zadowoleni
z tego, że nas to nie dotyczy.
Generacja czterdziestolatków w przygranicznych miastach już od dzieciństwa traktowała język polski, polską stronę
i całą Polskę jako coś znajomego. Oprócz obozów letnich, na
których jedliśmy zapiekanki
i jeszcze u nas nieznane gofry oraz podziwialiśmy bardzo
wygadane Baśki, Kaśki, Jolanty

i Małgorzaty, w telewizji „na polakoch“ oglądaliśmy najpierw
pierwsze wieczorynki Disney'a, następnie znakomity serwis
„Teleexpres“ lub muzyczną „Listę przebojów“ aż po pierwsze
krwawe zachodnie „Kino nocne“ lub innowacyjne transmisje
na żywo „Miss Polska“.
Przez granice przejeżdżały
tysiące fiatów, skód MB oraz
trabantów, pełnych korzystnie
nakupionych towarów po jednej lub na drugiej stronie granicy. Z czarnego „socjalistycznego“ rynku wzbogacali się
przemytnicy i celnicy. W kursie były krówki, piwo, papierosy, gorzałka, elektronika, kasety audio i wideo, kurtki, kurtki
skórzane, koszule jeansowe,

jeansy, okulary słoneczne oraz
twarda waluta dolary i marki niemieckie. To wszystko nas
w czasach republik ludowych
i socjalistycznych dzieliło i łączyło. Potem nastąpił okres
Solidarności, rewolucji aksamitnej, Schengen, wolny ruch
i fundusze europejskie. Przejścia opustoszały i granicy zarosły trawą. I my zdajemy sobie sprawę, że nam trochę tego
żywiołowego gulaszu handlowego, adrenaliny, bazaru i polsko-słowackiego gadania brak.
Więc próbujemy znów. Dzisiaj
również tą wspólną polsko-słowacką gazetą. Inspirującego czytania życzy redakcja Bardejowskiego reportera.
MARIO HUDÁK

REKLAMA
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NAJTAŃSZE PŁYTKI W MIEŚCIE
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Samorząd

Wiemy o sobie bardzo mało
Rozmowa z LESZKIEM
ZEGZDĄ, członkiem
Zarządu Województwa
Małopolskiego
- Kontakty ze Słowakami, naszymi najbliższymi sąsiadami, są ważne z punktu widzenia Małopolski?
- Po pierwsze są bardzo ważne, po
drugie – ciągle nie są nawet w części
wykorzystane, choć potencjał po obydwu stronach jest bardzo duży. Gdybyśmy przeciętnego Polaka zapytali,
z czym mu się kojarzy Słowacja, pewnie wymieniłby wyśmienite piwo i…
chyba na tym koniec. Podobnie byłoby zapewne, gdyby takie samo pytanie zadać z drugiej strony granicy.
To trochę smutne, bo w naszej historii, kulturze i przyrodzie mamy wiele punktów wspólnych. Ale żeby nie
narzekać, dam pozytywny przykład,
czyli bardzo dobrze zrobioną stronę
Karpackiej Mapy Przygody. Ona tak
naprawdę pokazuje, jak wiele fantastycznych rzeczy i miejsc jest do zobaczenia całkiem blisko nas po obydwu

stronach. Nie przypadkiem przecież
Unia Europejska przekazuje fundusze na współpracę transgraniczną. To
jeden z priorytetów Unii – przekraczać granice, prezentować się sąsiadowi i być atrakcyjnym dla tych, którzy do nas przyjeżdżają. Być wspólnie,
a nie osobno.
- Na co się to w praktyce powinno
przekładać?
- Modelem idealnym byłoby, gdyby każdy Polak spędzający wakacje w
Małopolsce, przez kilka dni tego urlopu pobył na Słowacji. I odwrotnie.
A wracając do drzemiącego przy granicy potencjału. Burmistrz Muszyny Jan Golba (wywiad z J. Golbą czytaj w tym wydaniu gazety – przyp.
red.) m.in. przy wsparciu Województwa Małopolskiego buduje gigantyczną sieć ścieżek na polsko-słowackim pograniczu. Jestem przekonany,
że dzięki nim łatwość poruszania się
w tym regionie i wzajemna turystyczna dostępność zaowocują w najbliższym czasie wieloma wspólnymi inicjatywami. To będzie kapitalna
sprawa! Nie chcę tego mierzyć przy
użyciu aptekarskiej wagi, ale jeszcze

Dzisiaj wykorzystujemy ledwie kilka
procent wspólnego potencjału. Nie wiemy
o sobie prawie nic, albo bardzo mało

raz powtórzę – dzisiaj wykorzystujemy ledwie kilka procent wspólnego
potencjału. Wiem to z własnego doświadczenia, więc chyba mogę o tym
mówić – nie znamy słowackiej historii, ale też Słowacy nie mają zielonego
pojęcia, co warto i można u nas zobaczyć. To się potwierdzało przy wielu
okazjach – nie wiemy o sobie prawie
nic, albo bardzo mało.
- Na łamach tego wspólnego dwujęzycznego wydania naszej gazety pojawia się
wiele sygnałów, że zainteresowanie obydwu stron sąsiadem jest spore, ale wszyscy wyczekują, aż to ta druga strona da
wyraźny znak.
- Nie chcę oceniać po czyjej stronie są zaniedbania pod tym względem. Jak to zwykle bywa, pewnie
po obydwu. Ale oczywiście nie można też powiedzieć, że dotychczasowa
współpraca to pustynia. Dam pierwszy z brzegu przykład dobrych, wieloletnich kontaktów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu ze swoim
odpowiednikiem w Starej Lubowni. Od lat wydawany jest periodyk
„Zeszyty Sądecko-Orawskie”, istnieje wymiana pomiędzy instytucjami
kultury. To się już dzieje, ale powstało wrażenie, że brakuje tego drugiego kroku, bardziej zdecydowanego
i odważniejszego działania. Nie można
pozwolić, żeby te kontakty kojarzyły
nam się wyłącznie z weekendowymi

zakupami. Na wspólnej ofercie – której brakuje – nikt by nie stracił, a każdy by zyskał.
- Przedsiębiorcy, głównie transportowcy,
narzekają na brak przejścia granicznego
z prawdziwego zdarzenia, pozwalającego
na większy ruch towarowy i przejazd dużych ciężarówek.
- Podzielam ten punkt widzenia. To jest wielka bolączka! Jesteśmy
w sytuacji klasycznego pata komunikacyjnego w tym regionie. Z naszej strony jedyne sensowne przejście, które można by stosunkowo
szybko uruchomić, znajduje się
w Muszynce – nie mylić z Muszyną ale to połączenie wymaga inwestycji po stronie słowackiej na długości
kilkunastu kilometrów. Po ich stronie jest droga o parametrach drogi gminnej. Na szczęście prowadzi
przez tereny niezabudowane, więc
mam wrażenie, że szybkie przystosowanie jej do potrzeb cięższego ruchu kołowego byłoby możliwe.
Z kolei po naszej stronie w Muszynie i Piwnicznej mamy do czynienia z miejscowościami uzdrowiskowymi, więc trudno sobie wyobrazić,
że TIR-y będą tam jeździły przez rynek. Sprawa chyba dojrzała do tego,
żeby na szczeblu rządowym zastanowić się, jak rozwiązać ten nierozwiązywalny od lat problem.
ROZMAWIAŁ (ICZ)
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Samospráva

Vieme o sebe veľmi málo
Rozhovor s LESZKOM
ZEGZDOM, členom
vedenia Malopoľského
samosprávneho kraja
- Sú kontakty so Slovákmi, našimi
najbližšími susedmi, pre Malopoľsko
dôležité?
- Po prvé veľmi dôležité, po
druhé, stále nie sú ani čiastočne
využité, hoci potenciál na oboch
strach je obrovský. Keby sme sa
priemerného Poliaka opýtali, čo
sa mu vybaví pri pojme Slovensko, určite by povedal vynikajúce
pivo a… to je asi všetko. Podobne by to vyzeralo, keby sme takú
istú otázku položili na druhej strane hranice. Je to trošku smutné,
lebo historicky a kultúrne máme
mnoho spoločného. Aby sme sa
však len nesťažovali poviem jeden pozitívny príklad. Vynikajúco pripravená stránka Karpatskej mapy dobrodružstva, ktorá
prezentuje množstvo fantastických vecí a miest, ktoré možno
vidieť na oboch stranách hranice. Nie je to náhoda, veď predsa
Európska únia ponúka fondy na
cezhraničnú spoluprácu. Je to jeden
z hlavných cieľov Únie. Prekračovať hranice, prezentovať sa
REKLAMA

susedovi a byť atraktívni pre tých,
ktorí k nám prichádzajú. Spolu,
nie samostatne.
- Čo by to v praxi malo znamenať?
- Ideálnym modelom by bolo,
aby každý Poliak, ktorý trávi
prázdniny v Malopoľsku, pobudol aj niekoľko dní na Slovensku.
A naopak. A vrátim sa ešte k pohraničnému potenciálu. Starosta
Muszyny Jan Golba (rozhovor s J.
Golbom čítajte v tomto vydaní novín – poznámka redakcie) medzi
inými s podporou Malopoľského
kraja buduje obrovskú sieť cyklotrás na poľsko-slovenskom pohraničí. Sme presvedčení, že zjednodušený pohyb v tomto regióne
a vzájomná turistická dostupnosť
prinesú v najbližšom čase mnoho spoločných iniciatív. To bude
fantastická vec! Nechcem to merať pomocou lekárenskej váhy,
ale ešte raz zdôrazňujem, dnes
využívame len niekoľko percent
spoločného potenciálu. Viem to
z vlastnej skúsenosti, preto asi
o tom môžem hovoriť. Nepoznám
slovenskú históriu, ale ani Slováci
nevedia, čo sa u nás oplatí vidieť.
To sa potvrdilo pri mnohých príležitostiach. Nevieme o sebe skoro
nič, alebo len veľmi málo.
- Na stránkach tohto spoločného dvojjazyčného vydania našich novín sa

objavuje mnoho signálov, že záujem
o susednú krajinu je veľký, ale všetci čakajú, až tá druhá strana urobí prvý krok.
- Nechcem hodnotiť, kto to
zanedbal. Ako to obyčajne býva,
určite je chyba na oboch stranách.
Ale samozrejme nemožno tiež povedať, že doterajšia spolupráca
neexistuje. Znovu taký príklad.
Mnohoročné kontakty Oblastného
múzea v Nowom Sączy s jeho partnerom zo Starej Ľubovni. Už niekoľko rokov sa vydáva periodikum
„Zeszyty Sądecko-Orawskie”,
existuje výmena medzi kultúrnymi inštitúciami. To sa už deje, ale
zdá sa, že chýba ten druhý krok,
oveľa rozhodnejší a odvážnejší. Nemali by sme dovoliť, aby
naše kontakty zostali na úrovní
víkendových nákupov. V rámci
spoločnej ponuky, ktorá chýba,
rozhodne nikto nestratí a každý
získa.

- Podnikatelia, predovšetkým prepravcovia, sa sťažujú, že chýba veľký hraničný prechod, ktorý by umožnil prejazd veľkých kamiónov.
- Súhlasím s týmto názorom. Je
to veľký problém. Sme v patovej
situácií. Podľa môjho názoru jedinou možnosťou, ktorú možno relatívne rýchlo spustiť, je Muszynka
(nemýliť si prosím s Muszynou),
ale toto spojenie si vyžaduje
investíciu na slovenskej strane. Na
tejto strane sa totiž nachádza obecná cesta. Našťastie vedie cez nezastavané územia, preto sa zdá, že
by ju bolo možné relatívne rýchlo
prispôsobiť ťažšej automobilovej
doprave. Na našej strane v Muszyne sa nachádza kúpeľné mestečko
a nevyzeralo by to dobre, keby
kamióny prechádzali cez jeho
námestie. Celú záležitosť bude
pravdepodobne treba riešiť na
vládnej úrovni.

(ICZ)

Dnes využívame len niekoľko
percent spoločného potenciálu.
Nevieme o sebe skoro nič,
alebo len veľmi málo
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Historia

Bardejów już 17 lat zabytkiem UNESCO
W maju Bardejów był gospodarzem międzynarodowej konferencji UNESCO. W ochronę zabytków zainwestowano tu 35 mln euro.
Bardejów jest już od 17 lat wpisany na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. W maju
w pobliskim uzdrowisku Bardejovske Kúpele odbyła się międzynarodowa konferencja
na temat tej prestiżowej organizacji światowej. Tematem było wykorzystanie marki UNESCO dla rozwoju ruchu turystycznego. Niewiele osób wie, co ten skrót oznacza.
UNESCO, w języku angielskim „United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” – to organizacja Narodów
Zjednoczonych (OSN) zajmująca się kształceniem, nauką i kulturą. Jej kluczowym dokumentem jest Lista Światowego Dziedzictwa, która zapisuje i zachowuje miejsca
kulturalne, przyrodnicze o znaczeniu wyjątkowym, jako wspólne dziedzictwo ludzkości. Wybrane miejsca na całym świecie
mogą po zapisaniu na listę i spełnieniu pewnych warunków pozyskać środki finansowe
z Funduszu Dziedzictwa Światowego.

Bardejów i Herwartów
Na Słowacji znajduje się siedem miejsc,
które są na liście. Pięć kulturalnych i dwa
przyrodnicze. O zapisaniu centrum historycznego miasta Bardejów wraz z kompleksem budynków tworzących suburbium żydowskie zdecydował Komitet Dziedzictwa
Światowego UNESCO na swoim 24. spotkaniu w australijskim mieście Cairns, 30 listopada 2000 r. Od tej pory miasto wyraźnie
zmieniło się. Na odnowę zabytków zainwestowano ponad 35 mln euro.
Centrum historyczne miasta Bardejów
przedstawia wyjątkowy zespół wysoko rozwiniętego miasta średniowiecznego. Centrum miasta jest znaczącym dokumentem
cywilizacji europejskiej w XIII i XIV wieku.
Bardejowskie domy mieszczańskie pochodzą
z pierwszej połowy XV wieku, kiedy było ich
w mieście około 500. Otaczają plac targowy

i przedstawiają rozwiniętą kulturę mieszczańską, która tworzona była przez międzynarodowe i wielokulturowe społeczeństwo.
- Miasto Bardejów jest liderem w zakresie opieki, ratowania i odnowy bezcennego dziedzictwa przeszłości - opowiada burmistrz miasta Bardejów Boris Hanuščak.
Zaledwie kila kilometrów od miasta Bardejów znajduje się kolejny zabytek wpisany na listę UNESCO. Rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu
w Herwartowie, wraz z kolejnymi ośmioma
drewnianymi kościołami słowackiego Łuku
Karpackiego jest również częścią dziedzictwa światowego.

Kamień szlachetny w sejfie
Architekt Giora Solar jest ekspertem Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytkow (International Council of Monuments and Sites,
ICOMOS) i fachowcem w zakresie Światowego Dziedzictwa Kulturalnego. Korzenie
rodzinne Giora Solara sięgają powiatu bardejowskiego. Jego raport oraz osobiste podejście były decydujące w kwestii wpisania
Bardejowa na Listę Światowego Dziedzictwa.
Solar mieszka w Izraelu, na Słowację oraz
do Bardejowa regularnie wraca. Brał udział
w niedawnej międzynarodowej konferencji.
- Macie tutaj kamień szlachetny, ale nie
wiecie, co z nim zrobić. Obecnie trzymacie
go w sejfie, jednak trzeba go wyciągnąć i pokazać. Oczywiście nic nie dzieje się samo.
Jedna rzecz to promocja, ale nie wystarczy
tylko lokalny marketing. Trzeba najpierw
znaleźć sposób na przyciągnięcie większej
ilości turystów i przekonanie ich do tego,
żeby spędzili w mieście więcej czasu. Nie
wystarczą pozytywne oceny lub UNESCO.
Trzeba robić więcej. Poprawić komunikację, przygotować sensowne plany. UNESCO
nie należy rozumieć jako prestiż, ale głównie okazję. na której warto budować i uczciwie pracować - mówi architekt.
MARIO HUDÁK

REKLAMA

Kawiarnia dla prawdziwych
smakoszy kawy i napojów
mieszanych.
Znajdziesz nas przy ulicy
Stöcklova 19
TommysBardejov

Bardejów jest na liście światowego dziedzictwa kulturalnego wpisany już 17 lat.
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História

Bardejov je už 17 rokov medzi pamiatkami UNESCO
Do pamiatok investovali 35-miliónov, v máji
hostili medzinárodnú konferenciu UNESCO.
Bardejov je už takmer 17 rokov zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO. V máji sa v blízkych
Bardejovskych Kúpeľoch uskutočnila medzinárodná konferencia tejto prestížnej
svetovej organizácie. Témou bolo využitie
značky UNESCO pre rozvoj udržateľného
cestovného ruchu. Málokto však vie, čo
táto skratka presne znamená.
UNESCO, teda v angličtine „United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization“ - je Organizácia Spojených národov (OSN) pre vzdelávanie, vedu
a kultúru. Jej kľúčovým dokumentom je
Zoznam svetového dedičstva, ktorý zapisuje, katalogizuje a zachováva kultúrne
a prírodné miesta mimoriadneho významu,
ako spoločné dedičstvo ľudstva. Vybrané
lokality po celom svete môžu po zápise do
zoznamu a po splnení určitých podmienok získať prostriedky z Fondu svetového
dedičstva.

ŹRÓDŁO: MPHOTO

Bardejov aj Hervartov

Bardejov je na zozname svetového kultúrneho dedičstva zapísaný už 17 rokov.

Na Slovensku je sedem lokalít, ktoré sú
na tomto zozname. Päť kultúrnych a dve
prírodné. O zápise historického jadra mesta Bardejov spolu s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium rozhodol Výbor
svetového dedičstva UNESCO na svojom 24.
zasadnutí v austrálskom Cairns 30. novembra 2000. Odvtedy prešlo mesto výraznými
zmenami. Bardejovčania na obnovu pamiatok vynaložili viac ako 35-miliónov eur.
Historické jadro mesta Bardejov predstavuje ojedinelý súbor vysoko rozvinutého stredovekého mesta. Mestský pôdorys s pravidelným rozvrhnutím ulíc okolo
trhového námestia je významným dokladom európskej civilizácie v 13.-14. storočí.
Jeho koncept je zachovaný dodnes. Bardejovské meštianske domy majú svoj základ
v prvej polovici 15. storočia, keď ich bolo

v meste asi 500. Obkolesujú trhové námestie
a predstavujú rozvinutú meštiansku kultúru, ktorú vytváralo mnohonárodnostné
etnikum a multikultúrna spoločnosť.
„Mesto Bardejov je lídrom v oblasti starostlivosti, záchrany a obnovy vzácneho
odkazu minulosti minimálne v rámci hraníc Slovenska,“ povedal primátor Bardejova Boris Hanuščak.
Len niekoľko kilometrov od Bardejova je ďalšia UNESCO lokalita. Rímskokatolícky kostol svätého Františka z Assisi
v Hervartove, ktorý je spolu s ďalšími
ôsmimi drevenými chrámami v slovenskej
časti Karpatského oblúka tiež súčasťou kultúrneho svetového dedičstva.

Drahokam v trezore
Architekt Giora Solar (70) je expertom
Medzinárodného spoločenstva pre pamiatky a sídla (International Council of Monuments and Sites, ICOMOS) a odborníkom
v oblasti Svetového kultúrneho dedičstva.
Rodinné korene Giora Solara siahajú do
bardejovského okresu. Jeho hodnotiaca
správa a osobný postoj mali rozhodujúci
podiel na tom že Bardejov bol do zoznamu
svetového dedičstva zapísaný. Žije v Izraeli, na Slovensko a do Bardejova sa pravidelne vracia. Zúčastnil sa aj nedávnej medzinárodnej konferencie.
„Máte tu drahokam, ale neviete čo
s ním máte robiť. Zatiaľ ho máte v trezore, no mali by ste ho vytiahnuť a vystaviť.
Samozrejme nič sa nestane samo. Jedna
vec je propagácia. Ale nestačí iba lokálny
marketing. Musíte nájsť spôsob ako prilákať viac turistov a ako ich prinútiť zostať
v meste dlhší čas. Nestačí sa spoliehať iba
na dobré PR alebo UNESCO. Musíte urobiť
viac. Komunikovať, pripraviť zmysluplné akčné plány, starať sa. UNESCO by ste
nemali chápať iba ako nejakú prestíž, ale
hlavne ako príležitosť na ktorej treba stavať a poctivo pracovať,“ dodal architekt.
MARIO HUDÁK

REKLAMA
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Inwestycje

Rowerem przez granicę
- Właśnie zaprzyjaźnione wydawnictwo
z Bardejowa przygotowało z nami to dwujęzyczne wydanie gazety.
- I to jest kolejny przykład dobrej
współpracy ze Słowakami, życzmy
sobie jak najwięcej takich inicjatyw.
Muszyna np. realizuje z Bardejowem
projekt „bliźniacze szkoły” , m.in.
wspólnie wyjeżdżając na wymiany
do szkół niemieckich. Dobrych pomysłów jest w ostatnim czasie bardzo wiele. Dla przykładu: z funduszy
transgranicznych powstał w Muszynie dworek starostów, będzie też
dom garncarza i innych rzemieślników. To najnowsze atrakcje turystyczne. Sporo się również dzieje
w tzw. projektach miękkich, choćby w odtwarzaniu zwyczajów ludowych z polskich i słowackich terenów przygranicznych.

Rozmowa z JANEM
GOLBĄ, burmistrzem
Muszyny-Zdroju
- Prowadzi Pan aktualnie jedno z największych ze Słowacją wspólnych
przedsięwzięć transgranicznych?
- Nie boję się powiedzieć, że to
nie jedno z największych, ale największe obecnie polsko-słowackie
przedsięwzięcie. Przypomnę: realizujemy aktualnie dwa zadania,
jedno z nich to tzw. projekt flagowy obejmujący budowę ścieżek rowerowych łączących takie miejsca
jak: Muszyna – Krynica – Bardejów
– Bardejowskie Kupele – Stara Lubownia – Piwniczna – Szczawnica.
Projekt jest realizowany z funduszu transgranicznego, a jego wartość to ponad 25 mln zł. Właśnie został ogłoszony przetarg, a realizacji
części zadania należy się spodziewać w tym roku.
- Powstaną zupełnie nowe trasy rowerowe łączące Polskę ze Słowacją?
- Miejscami będą to nowe trasy,
częściowo zaadaptowane już istniejące, część trasy będzie tylko znakowana, a nad Popradem wybudowane zostaną kładki rowerowe.
Na trasie znajdą się również punkty informacyjne i postojowe. Łącznie powstanie blisko 180 km tras
rowerowych. Jednego wielkiego
i hucznego otwarcia nie planujemy, bowiem trasa będzie oddawana
do użytku odcinkami. To przedsięwzięcie wiąże się z drugim projektem rowerowym - Euro Velo,
o wartości 15 mln zł. Jego odcinek
z Muszyny do Piwnicznej będzie
realizowany wspólnie ze Słowakami, natomiast odcinek z Piwnicznej
do Nowego Sącza w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Łącznie da nam to
241 km tras rowerowych po polskiej
i słowackiej stronie.
- Atrakcja tylko dla rowerzystów?
- Hit turystyczny na dużą skalę!
W pierwszej kolejności oczywiście

- Słowacy przyjeżdżają do nas tylko na
zakupy?
- Nie tylko. Dam taki przykład –
w sezonie na naszych basenach ponad 40 procent gości to Słowacy.
Może się to wydawać trochę dziwne, bo oni mają u siebie baseny termalne, których z kolei my nie mamy.

Główny magnes to brak barier.
Podobne języki, łatwość
porozumiewania się, podobna kultura,
zbliżone doświadczenia historyczne
dla rowerzystów, ale również dla
wszystkich aktywnie spędzających
czas wolny, np. spacerowiczów
z kijami, rolkowców itd. Najbardziej
malowniczy odcinek będzie prowadził Doliną Popradu, gdzie droga
rowerowa będzie meandrować po
dwóch brzegach Popradu. Z polskiej
na słowacką stronę będzie się przejeżdżało trzema specjalnymi kładkami rowerowo-pieszymi, można
to zobaczyć, bo jedna jest już wybudowana w Żegiestowie. Trasa będzie niemal płaska, bowiem w projekcie Euro Velo jej nachylenie nie

może przekraczać pięciu procent,
dzięki czemu staje się powszechnie
dostępna. Uspokajam ambitnych w innych miejscach, będą też odcinki trudne dla bardziej wymagających kolarzy.
- Poprad nas bardziej łączy czy dzieli ze
Słowakami?
- Zdecydowanie bardziej łączy!
W każdej dziedzinie. Muszyna ma
podpisane umowy partnerskie z 25
gminami słowackimi w tym z kilkoma dużymi, jak Stara Lubownia, Lipany, Sabinow, Bardejów…

REKLAMA

33 - 318 GRÓDEK nad DUNAJCEM
tel./fax 18 440 - 13 - 03, tel.: 18 440 - 10 - 21, tel. kom. 663 401 355
stalownik@o2.pl

- Jak wytłumaczyć, że wybierają nasze,
mając własne?
- Dla wielu na nasze baseny jest
po prostu bliżej niż na słowackie. Być
może jakimś magnesem dla Słowaków jest również bardzo wysoki poziom obsługi na naszych obiektach.
U nas jest bardzo profesjonalnie i to
może być poważny atut przy wyborze miejsca wypoczynku. Do tego dodajmy jeszcze kryterium atrakcyjnej
ceny i chyba jesteśmy blisko poznania odpowiedzi, dlaczego Słowacy
tak licznie wybierają Muszynę i okolice. I to nie tylko latem. Zimą gościmy – choćby na Jaworzynie – mnóstwo słowackich narciarzy. Pojawiają
się oni również licznie na naszych dorocznych wydarzeniach typu: Jarmark Muszyński, Jesień Popradzka
czy Festiwal Wód Mineralnych.
- Co jest głównym magnesem?
- Brak barier! Podobne języki, łatwość porozumiewania się,

podobna kultura, zbliżone doświadczenia historyczne. Elementów wspólnych mamy całe mnóstwo, różnic niewiele.
- Tylko z granicznymi przejściami drogowymi ciągle jest krucho. Kiedyś jeździło się przez legendarny Mniszek, który
teraz wybierają głównie miłośnicy samochodowych rajdów ekstremalnych.
- Na terenie naszej gminy leży
przejście w Leluchowie i głównie
tędy docierają nasi słowaccy goście. Oczywiście przez uzdrowisko nie mogą jeździć TIR-y, poza
tym droga prowadzi terenem osuwiskowym i szybko stałoby się z nią
to, co z Mniszkiem. To jest przejście typowo turystyczne dla ruchu
osobowego.
- Pomysły na dalsze polsko-słowackie
inicjatywy?
- Już kiedyś niektóre z nich próbowaliśmy wprowadzać w życie. Po
pierwsze wspólny kalendarz imprez
kulturalnych, żeby sobie wzajemnie
nie wchodzić w kolizję terminów.
Dziś o to trudniej, bo dawni partnerzy raczej konkurują w przyciąganiu
klientów. Warto jednak do tego pomysłu wrócić. Dla przykładu – jeśli
robimy Festiwal Wód Mineralnych,
niech on będzie miał charakter międzynarodowy, polsko-słowacki. Podobnie z wielkim jarmarkiem Bardeo Kontakt, który przyciąga tłumy
do Bardejowa. Może warto zrobić ten
jarmark wspólnie? Rzucam taki pomysł do rozważenia. Będzie to kolejna okazja, by się zbliżyć, jeszcze lepiej
poznać i razem coś zrobić. Na pewno
wspomniane trasy rowerowe zbliżą
przygraniczne tereny i wygenerują kolejne wspólne imprezy. To będzie polsko-słowacki hit. Poza tym
sport to kolejny obszar dla wspólnych
przedsięwzięć, polsko-słowackich
drużyn i rozgrywek. Tereny przygraniczne po obydwu stronach wyludniają się. Warto próbować różnych
recept, by się integrować i robić coś
razem. To jest możliwe i bardzo realne, bowiem mentalnie jesteśmy bardzo podobni.

ROZMAWIAŁ (MICZ)
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Investície

Bicyklom cez hranice
Rozhovor s JANOM
GOLBOM, starostom
Muszyny-Zdroj
- Momentálne máte na starosti jeden
z najväčších poľsko-slovenských cezhraničných projektov?
- Nebojím sa povedať, že to nie
je jeden z najväčších, ale najväčší
poľsko-slovenský projekt. Pripomínam len, že momentálne realizujeme dve úlohy, jednou z nich
je tzv. vlajkový projekt zahrňujúci
prípravu cyklotrás, ktoré budú spájať
také miesta, ako Muszyna – Krynica – Bardejov – Bardejovské Kúpele – Starú Ľubovňu – Piwnicznu –
Szczawnicu. Projekt je realizovaný z
cezhraničného fondu a jeho hodnota je viac než 25 miliónov PLN. Práve
bola vyhlásená súťaž a niektoré práce
budú realizované už toho roku.
- Vzniknú úplne nové cyklotrasy spájajúce
Poľsko so Slovenskou republikou?
- Na niektorých miestach vzniknú nové trasy, čiastočne prispôsobíme už existujúce trasy, časť bude
len označená a nad Popradom vybudujeme cyklistické lávky. Na trase vzniknú informačné body a miesta
určené na odpočinok. Spolu vznikne
takmer 180 km cyklotrás. Veľké otvorenie však neplánujeme, nakoľko trasy budú odovzdávané do užívania po
častiach. Táto časť súvisí s druhým
cykloprojektom - Euro Velo, ktorý
má hodnotu 15 miliónov PLN. Úsek
z Muszyny do Piwnicznej bude realizovaný spolu so Slovákmi a úsek
z Piwnicznej do Nowego Sącza v rámci Malopoľského regionálneho operačného programu. Spolu je to teda
241 km cyklotrás na poľskej a slovenskej strane.
- Atrakcia len pre cyklistov?
- Turistický hit veľkého formátu!
V prvom rade predovšetkým pre
cyklistov, ale aj pre všetkých, ktorí radi trávia svoj voľný čas aktívne,
napr. pre milovníkov nordic walking,

kolieskových korčúľ atď. Najmalebnejšia časť bude viesť cez dolinu Popradu, kde bude cyklotrasa meandrovať po dvoch brehoch rieky
Poprad. Z poľskej na slovenskú stranu sa bude prechádzať troma špeciálnymi cyklisticko-pešími lávkami, jedna taká už stojí v Żegiestove.
Trasa nebude strmá, nakoľko v projekte Euro Velo jej sklon nemôže
presahovať 5 %, vďaka čomu bude
dostupná pre všetkých. Uspokojím
aj ambicióznych, na iných miestach,
budú aj ťažšie úseky pre náročnejších cyklistov.
- Poprad nás so Slovákmi skôr spája alebo rozdeľuje?
- Rozhodne spája. V každej oblasti.
Muszyna má podpísané partnerské
zmluvy s 25 slovenskými obcami,
medzi ktorými sa nachádza napríklad
Stará Ľubovňa, Lipany, Sabinov či
Bardejov.
- Práve s vydavateľstvom z Bardejova sme
pripravili toto dvojjazyčné vydanie novín.
- A to je ďalší príklad dobre spolupráce so Slovákmi, prajeme si čo
najviac týchto iniciatív. Muszyna
napr. realizuje s Bardejovom školský projekt výmenných pobytov
mládeže v nemeckých školách. Dobrých nápadov je v poslednom čase
veľmi veľa. Napríklad z cezhraničného fondu vznikol v Muszynie Dvor
starostov, bude tam dom hrnčiara
a iných remeselníkov. To sú najnovšie turistické atrakcie. Veľa sa tiež
deje v rámci tzv. mäkkých projektov,
napríklad pri prezentácií ľudových
zvykov z pohraničných oblastí Poľska
a Slovenska.
- Slováci k nám prichádzajú na nákupy?
- Nie len to. Uvediem príklad.
V sezóne je na našom kúpalisku viac
ako 40 percent hostí zo Slovenska.
Môže sa to zdať trošku zvláštne, lebo
oni majú doma termálne bazény,
ktoré zase nemáme my.
- Prečo je to tak, že si vyberajú naše
a majú vlastné?
- Pre mnohých sú jednoducho
naše kúpaliska oveľa bližšie, než tie

Žiadne bariéry. Podobné jazyky,
ľahkosť v dorozumievaní sa,
podobná kultúra, podobná
história. Spoločného máme
veľa, rozdielov len pár.

slovenské. Možno je nejakým magnetom aj veľmi vysoká úroveň služieb v našich zariadeniach. Naše služby sú veľmi profesionálne a to je
veľká výhoda. K tomu ešte pridáme
kritérium atraktívnej ceny a získame odpoveď na to, prečo si Slováci
tak radi vyberajú Muszynu a okolie.
A to nie len v lete. V zime je napríklad
na Jaworzyne mnoho slovenských
lyžiarov. Možno ich stretnúť aj na
v akciách ako je Muszynský jarmok,
Popradská jeseň alebo Festival minerálnych vôd.
- Čo je hlavným magnetom?
- Žiadne bariéry. Podobné jazyky,
ľahkosť v dorozumievaní sa, podobná kultúra, podobná história. Spoločného máme veľa, rozdielov len pár.
- Len s cestnými hraničnými prechodmi je to stále slabé. Niekedy sa jazdilo cez legendárny Mníšek, ktorý si teraz
vyberajú hlavne milovníci automobilových pretekov.
- Na území našej obce sa nachádza
prechod v Leluchove a hlavne odtiaľ prichádzajú naši slovenský hostia. Samozrejme cez kúpele nemôžu prechádzať kamióny, okrem
toho cesta vedie cez oblasť, kde dochádza k zosuvom pôdy a rýchlo by
sa s ňou stalo to, čo s Mníškom. Je to
typický hraničný prechod pre osobnú dopravu.
- Nápady na ďalšie poľsko-slovenské
iniciatívy?
- Niektoré sme už spolu skúšali
zrealizovať. Po prvé spoločný kalendár kultúrnych akcií, aby nám termíny akcií nekolidovali. Dnes je to
oveľa ťažšie, nakoľko bývalí partneri
si vzájomne konkurujú v priťahovaní klientov. Je dobré sa však k tomuto nápadu vrátiť. Napríklad, keď robíme Festival minerálnych vôd, bolo
by dobré, keby mal medzinárodný
charakter, poľsko-slovenský. Podobne je to s veľkým Bardejovským jarmokom, ktorý priťahuje do Bardejova
davy. Možno by stálo zato urobiť jeden spoločný jarmok? Tento nápad je
na zváženie. Bude to ďalšia príležitosť na to, aby sme sa mohli ešte lepšie
spoznať a spolu niečo urobiť. Určite
aj spomenuté cyklotrasy priblížia pohraničné oblasti a vygenerujú ďalšie
spoločné akcie. To bude poľsko-slovenský hit. Šport je ďalšou oblasťou
pre spoločné projekty poľsko -slovenských družín a zápasov. Pohraničné terény na oboch stranách hranice sa vyľudňujú. Je dobré vyskúšať
rôzne recepty na to, aby sme sa mohli integrovať a robiť niečo spolu. Je to
možné a veľmi reálne, nakoľko sme si
mentálne veľmi podobní.
(MICZ)

REKLAMA

NAJTAŃSZE PŁYTKI W MIEŚCIE
płytki ceramiczne • wyposażenie • łazienek • kleje • zaprawy • inne

Nowy Sącz ul. Magazynowa 1, tel. 18 4461407 • Stary Sącz ul. Źródlana 22, tel. 18 4490200
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Muzyka / Hudba

KarpaTon w wielu formach
W ostatnich latach pojawiała się na scenie muzycznej etno-worldmusic z nowymi i wartościowymi programami formacja KarpaTon, której założycielami i stałymi
członkami są Michal Smetanka oraz Eduard Fertáľ. To oryginalny projekt, który łączy w czasie ciekawych i oryginalnych
muzyków zajmujących się interpretacją
folklorystycznej, jazzowej i alternatywnej muzyki, która prowadzi aż do formy
worldmusic.
Charakterystycznym znakiem
KarpaTonu jest wyjątkowy przejaw
akustyczny, niepowtarzalny dzięki
zmiennemu wykorzystywaniu wielu
etnicznych instrumentów muzycznych od Karpat przez Euroazję, aż do
instrumentów muzycznych egzotycznych kultur świata. Kompozycje, modyfikacje i improwizacje programu
opierają się na korzeniach tradycyjnych pieśni Karpat, przede wszystkim słowackich i łemkowskich. Kolejną cechą charakterystyczną jest
wykorzystywanie wyłącznie oryginalnych, tradycyjnych tekstów,
w większości w nowym, niekonwencjonalnym ujęciu.
W letnich i jesiennych miesiącach 2017 KarpaTon przedstawi program autorski „Głosy Przodków”,
w tworzeniu którego brali udział poszczególni członkowie muzycznego
zespołu, którzy inspirowali się bezcennym zbiorem starych nagrań
dźwiękowych o identycznej nazwie.
Prezentacje multimedialne piosenek

z kolekcji połączone będą ze słowem
mówionym, prezentacją archiwalnej dokumentacji fotograficznej grupy Łemków oraz tańcem scenicznym.
W programie zobaczyć można będzie innowacyjne aranżacje muzyczne
(wyłącznie instrumenty akustyczne
w połączeniach nietradycyjnych), nowatorską pracę nad piosenkami i tekstami, wykorzystanie oryginalnych
dramatycznych, tanecznych i plastycznych elementów, które mają
ambicję akcentować różnorodność
oraz unikatowość naszych tradycyjnych źródeł kulturalnych. Program
Głosy Przodków prezentowany będzie w miastach Levoča, Bardejov, Kežmarok, Stary Sącz oraz w miejscowościach Barcice (PL) i Spišský Hrhov.
Formację KarpaTon w tym roku
tworzy 16 członków - artystów

z Polski i Słowacji, muzyków, tancerzy i fotografów: Michal Smetanka, Eduard Fertáľ, Maciej Harna,
Štefan Mačejovský, Jozef Chovanec, Róbert Egreši, Rút Pajorková,
Anna Nacher, Marek Sztyczinski,
Bogdan Kiwak, Ivan Zezulka, Peter
Marcinko, Klaudia Džuberová, Andrej Smetanka, Ivana Feníková, Eva
Čarnogurská.
Nietypowo projekt ten funkcjonuje
pod patronatem miejscowości Spišský
Hrhov, która jest znana dzięki swojemu nowatorskiemu i innowacyjnemu
podejściu do projektów różnego typu.
Realizacja projektu wraz z imprezami towarzyszącymi jest finansowo wspierana z Programu współpracy transgranicznej Interreg V-A
Polska-Słowacja.
(JG)

Książka „Głosy przodków” zawiera nagrania dźwiękowe folkloru Łemków
z archiwum Ivana Paňkevyča - 98 pieśni ludowych oraz 14 opowiadań ludowych, zapisanych w 1929 r. wykonywanych przez ponad 50 pieśniarzy i gawędziarzy z 16 miast i miejscowość Słowacji wschodniej, w Pradze dla Czeskiej Akademii Nauk i w 1935 r. dla praskiego v Radiojournalu Studio Koszyce.
Częścią publikacji jest również płyta z najstarszymi do dzisiaj zachowanymi nagarniamy autentycznego folkloru Łemków, którzy mieszkali na Zakarpaciu w Polsce południowowschodniej oraz na Słowacji. Inicjatorem i realizatorem nagrań był profesor Liceum Użgorodzkiego (później Uniwersytetu
Karola w Pradze) Ivan Paňkevyč (1887-1958). Jako nagrodę za swoją pracę
otrzymał od wspomnianych instytucji komplety nagrań – 28 płyt gramofonowych. Córka Marta Dolnycká po śmierci ojca darowała te bezcenne nagrania jego uczniowi M. Mušinkovi, który prezentuje je czytelnikowi w formie antologii folklorystycznej.

KarpaTon v mnohých podobách

Charakteristickým znakom KarpaTonu je exkluzívny akustický
prejav, nezameniteľný vďaka variabilnému využívaniu množstva etnických hudobných nástrojov od
Karpát cez Euráziu až po hudobný
inštrumentár exotických kultúr sveta. Kompozície, úpravy a improvizácie programu vychádzajú z koreňov
tradičných piesní Karpát, predovšetkým slovenských a rusínskych. Ďalšou charakteristikou je výhradné používanie pôvodných, tradičných textov spravidla v novom, netradičnom
ponímaní.
V letných a jesenných mesiacoch
2017 predstaví KarpaTon autorský
program Hlasy Predkov, na tvorbe
ktorého sa podieľajú jednotliví členovia hudobného zoskupenia a ktorý inšpiračne vychádza zo vzácnej
zbierky starých audiozáznamov s rovnakým názvom. Multimediálne prezentácie skladieb zo zbierky budú

spojené s hovoreným slovom, prezentáciou archívnej fotodokumentácie národnostnej skupiny Lemkov
i scénickým tancom. V programe pôjde o inovatívne hudobné aranžmány
(výlučne akustické nástroje v netradičných zoskupeniach), novátorsku
prácu s pôvodnými piesňovými a textovými materiálmi, využitie originálnych dramatických, pohybových,
tanečných a výtvarných prvkov, ktoré majú ambíciu akcentovať pestrosť a
jedinečnosť našich tradičných kultúrnych zdrojov. Program Hlasy predkov
bude prezentovaný v mestách Levoča,
Bardejov, Kežmarok, Stary Sazc a obciach Barcice (PL) a Spišský Hrhov.
Formáciu KarpaTon v tomto roku
tvorí 16-členná skupina zložená
z poľských a slovenských umelcov

(hudobníkov, tanečníkov a fotografov: Michal Smetanka, Eduard Fertáľ,
Maciej Harna, Štefan Mačejovský, Jozef Chovanec, Róbert Egreši, Rút Pajorková, Anna Nacher, Marek Sztyczinski, Bogdan Kiwak, Ivan Zezulka,
Peter Marcinko, Klaudia Džuberová,
Andrej Smetanka, Ivana Feníková, Eva
Čarnogurská).
Netradične, tento program zastrešuje obec Spišský Hrhov, ktorá je známa svojim nekonvenčným
a inovatívnym prístupom k projektom rôzneho typu.
Realizácia programu spolu so
sprievodnými aktivitami je finančne podporená z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko-Slovensko.
(JG)

Knižná podoba „Hlasov predkov" obsahuje zvukové záznamy folklóru Lemkov – rusínov z archívu Ivana Paňkevyča - 98 ľudových piesní (s nápevmi)
a 14 ľudových rozprávaní, zapísaných v roku 1929 od viac ako 50 spevákov
a rozprávačov zo 16 lokalít východného Slovenska v Prahe pre Českú akadémiu
vied a v roku 1935 v pražským Radiojournalom pre košické štúdio. Súčasťou
publikácie je CD s najstaršími dodnes zachovanými nahrávkami autentického folklóru Rusínov, ktorí žijú na Zakarpatsku, v juhovýchodnom Poľsku
a na Slovensku. Iniciátorom a realizátorom nahrávok bol profesor Užhorodského gymnázia (neskôr Karlovej univerzity v Prahe) Ivan Paňkevyč (18871958). Ako odmenu za svoju prácu dostal od zmienených inštitúcií komplety nahrávok – 28 gramofónových platní. Dcéra Marta Dolnycká po smrti otca
venovala tieto cenné nahrávky jeho žiakovi M. Mušinkovi, ktorý ich predkladá čitateľom vo forme folklórnej antológie.

Tel.: 0908 989 920 (F. Hvizda),
0908 317 286 (L.Smetanková)
e-mail: info@karpaton.info
www.karpaton.info
FB – KarpaTon

ŹRÓDŁO: KARPATON

Na hudobnej etno-worldmusic scéne sa
v posledných rokoch objavuje so svojimi hodnotnými hudobnými programami
formácia KarpaTon, ktorej zakladajúcimi
a stabilnými členmi sú Michal Smetanka a Eduard Fertáľ. Jedná sa o originálny
projekt, ktorý v čase spája zaujímavých a
originálnych hudobníkov venujúcich sa
interpretácii folklórnej, artificiálnej, džezovej i alternatívnej hudby vyúsťujúcej do
žánru worldmusic.
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Dovoľte si pohodlie
a bezpečnosť
Ovládajte bránu a dvere na diaľku | Využívajte možnosť geolokalizácie | Zostaňte v kontakte so svojím domom

WIŚNIOWSKI smartCONNECTED
v špeciálnej ponuke od 11.04.2017 do 30.06.2017

S doplatkom 99 EUR k výrobkom zo špeciálnej ponuky získate brány a dvere vo
verzii smartCONNECTED, vďaka ktorej môžete kedykoľvek využívať možnosti
inteligentných technológií.
Výrobky predstavené v tomto materiáli majú často špeciálne vybavenie a nie vždy sa zhodujú so štandardným prevedením • Ponuka platí od 11. 4. 2017 do 30. 6. 2017 na predajných miestach obchodných partnerov značky WIŚNIOWSKI,
participujúcich na tejto propagačnej akcii • Podrobnosti na predajných miestach obchodných partnerov a na www.wisniowski.pl/cz/akce • Tento materiál nepredstavuje ponuku v zmysle občianskeho zákonníka • Výrobca si vyhradzuje právo
vykonávať zmeny • POZOR: Farby prezentované v tomto materiáli je nutné považovať výhradne ako orientačné • Všetky práva vyhradené • Kopírovanie a používanie, takisto i len časti, len s písomným súhlasom WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
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Dom Polsko-Słowacki / Poľsko-slovenský dom

Sztuka, kultura i miłość do regionu
Centrum Kulturalne i Turystyczne Bardejów (KTC) albo też Dom Polsko-Słowacki – pod nazwą tą znają go mieszkańcy Bardejowa, działa jako miejska
organizacja budżetowa już dziewiąty rok.
W pomieszczeniach na Placu Ratuszowym, ale również poza nim,
organizowane są wystawy, prezentacje artystów oraz różnych turystycznie ciekawych miejsc z regionu i zagranicy. Organizowane są
spotkania miast partnerskich, koncerty, spektakle teatralne, projekcje
filmów, zawody sportowe i warsztaty twórcze. Publiczność w tym
roku wyróżniła ich nagrodą Najlepszy Ośrodek Kulturalny w województwie preszowskim.
- Oprócz tradycyjnych imprez, takich jak otwarcie lub zamykanie fontann, już trzeci rok
organizujemy konkurs pod nazwą

Bardejowscy Łowcy Pereł - mówi
dyrektor domu Marcel Tribus. Celem gry jest przedstawienie dzieciom w formie zabawy pomysłu, jak
spędzić czas wolny w mieście podczas wakacji a przy tym udoskonalić
swoją zręczność oraz wiedzę o Bardejowie i regionie. Konkurs zaczyna
się na początku maja i kończy pod
koniec września.

Perły, jajko i duchy
- W poprzednim roku połączyliśmy tę imprezę z naszą kolejną
aktywnością Jajko Bardejowskie.
Z największego ręcznie zdobionego jajka Słowacji, które corocznie
dekorują uczniowie jednej z bardejowskich Szkół Podstawowych,
wykluje się Smok Ohniváčik, Pingwin Bardík oraz Megakurczak
Škrupinka, które od razu stały się
ulubionymi maskotkami i przyjaciółmi dzieci biorących udział

Imprezy na lato 2017
1.06. - 24.06.2017
Salon Fotograficzny Bardaf, wystawa członków klubu fotografii Bardaf
1.06.2017
Początek IV sezonu wielkiej gry letniej Łowcy Pereł
16.06.2017
Otwarcie piwnicy z ogromnym kurczakiem Škrupinką
23.06.2017
Letnia bursa mam
27.06.- 24.07.2017
Wystawa – Basa Widlak – Herby Kraków
11.07.2017
Lato z dziećmi na osiedlu Vinbarg, przedpołudnie pełne konkursów dla dzieci z osiedla Vinbarg
18.07.2017
Lato z dziećmi na osiedlu Družba, dopołudnie pełne konkursów dla dzieci z osiedla Družba
25.07.2017
Lato z dziećmi na osiedlu Komenského, przedpołudnie pełne
konkursów dla dzieci na osiedlu Komenského
25.07. – 22.08. 2017
Dominika Paczkowska, wystawa malarska
Sierpień
Konkurs łowców o złotą perłę, przedpołudnie konkursowe
z łowcami pereł
24.08-26.08.2017
Piwnica, w której straszy
24.08.2017
Dziecięca wystawa owoców i warzyw
24.08.- 26.08.2017
Powiatowa wystawa owoców i warzyw
25.08.2017
Jarmarkowe warsztaty twórcze dla dzieci
30.09.2017
Zakończenie gry letniej Łowcy Pereł

w konkursie Bardejowscy Łowcy
Pereł. Przez całe lato biorą one regularnie udział w konkursach dotyczących wiedzy, umiejętności
i różnych specjalnych zadań - tłumaczy dyrektor.
Do atrakcji, które przyciągają nie
tylko dzieci z Bardejowa, ale również turystów, należy już od powstania „Piwnica, w której straszy“
pod Domem Polsko-Słowackim,
która nie tylko podczas jarmarku
i Gier Rycerza Rolanda „straszy“
swoich zwiedzających.
- Dzisiaj nie współpracujemy
tylko z ludźmi i organizacjami ze
Słowacji i Polski, ale z całej Europy.
Projekt Domu Polsko-Słowackiego
przekroczył więc wszystkie oczekiwania i rozwija się dalej dzięki samorządowi i ludziom, których łączy
sztuka, kultura i miłość do naszego
regionu - mówi Marcel Tribus.
(RED.)

ŹRÓDŁO: KTC

Podujatia na leto 2017

Zespół pracowników KTC z nagrodą „Najlepszy Ośrodek kulturalny Województwa Preszowskiego“ styczeń 2017.
Tím pracovníkov KTC s ocenením „Naj kultúrne zariadenie Prešovského kraja“ v januári 2017.

Umenie, kultúra a láska k regiónu
Kultúrne a turistické centrum Bardejov
(KTC) alebo aj Poľsko-slovenský dom
- ako ho skôr poznajú Bardejovčania
funguje ako mestská rozpočtová organizácia už deviaty rok.
V priestoroch na Radničnom
námestí, ale aj mimo nich, organizuje výstavy, prezentácie umelcov
ale aj turisticky atraktívnych lokalít
z regiónu a zahraničia. Organizuje aj
stretnutia partnerských miest, koncerty, divadlo, premietania, športové súťaže a tvorivé dielne. Verejnosť ho tento rok ocenila hlasovaním
ako Naj kultúrne zariadenie v Prešovskom kraji.
„Okrem tradičných podujatí ako
je „Otváranie a zatváranie fontán“ či „Stavanie detského mája“,
už tretí rok organizujeme súťaž
s názvom „Bardejovskí lovci perál,“ hovorí riaditeľ domu Marcel

Tribus. Zámerom hry je hravým
spôsobom poskytnúť deťom návod
ako tráviť voľný čas v meste počas
prázdnin a popritom si zdokonaliť
svoje zručnosti a vedomosti o Bardejove a okolitom regióne. Súťaž začína začiatkom mája a končí koncom septembra.

Perly, megavajce aj strašidlá
„Predminulý rok sme akciu
totiž prepojili s našou ďalšou
aktivitou „Bardejovské vajce“.
Z najväčšej ručne zdobenej kraslice na Slovensku, ktorú už každoročne vyzdobia žiaci jednej
z Bardejovských základných škôl,
sa po sebe vyliahli Dráčik Ohniváčik, Tučniak Bardík a Megakuriatko Škrupinka, ktorí sa hneď
stali obľúbenými detskými maskotmi a priateľmi súťažiach detí,
Bardejovských lovcov perál. Tí

počas celého leta pravidelne zdolávajú rôzne vedomostné, zručnostné, ale aj špeciálne úlohy,“
vysvetľuje riaditeľ.
Medzi aktivity, ktoré lákajú nielen bardejovské deti, ale aj turistov, patrí už od nášho vzniku aj
„Strašidelná pivnica“ pod Poľsko-slovenským domom, ktorá nie
len počas jarmoku a Hier rytiera
Rolanda „straší“ svojich detských
návštevníkov.
„Dnes nespolupracujeme len
s ľuďmi a organizáciám zo Slovenska a Poľska, ale v podstate
z celej Európy. Projekt Poľsko-slovenského domu tak prekonal všetky očakávania a rozvíja sa ďalej
vďaka samospráve a hlavne vďaka ľuďom, ktorých spája umenie,
kultúra a láska k nášmu regiónu,“
dodáva Marcel Tribus.
(RED.)

1.6. - 24.6.2017
Fotosalón Bardaf, výstava členov fotoklubu Bardaf
1.6.2017
Začiatok IV. ročníka veľkej letnej hry Lovci perál
16.6.2017
Otvorenie pivnice s megakuriatkom Škrupinkou
23.6.2017
Letná Burza mamičiek
27.6.- 24.7.2017
Výstava – Basa Widlak – Erby Krakow
11.7.2017
Leto s deťmi na sídlisku Vinbarg, súťažné dopoludnie s deťmi,
na sídlisku Vinbarg
18.7.2017
Leto s deťmi na sídlisku Družba, súťažné dopoludnie s deťmi,
na sídlisku Družba
25.7.2017
Leto s deťmi na sídlisku Komenského, súťažné dopoludnie
s deťmi na sídlisku Komenského
25.7. – 22.8. 2017
Dominika Paczkowska, výstava malieb
August
Súťaž lovcov o zlatú perlu, súťažné dopoludnie s Lovcami perál
24.-26.8.2017
Strašidelná pivnica
24.8.2017
Detská výstava ovocia a zeleniny
24.8.- 26.8.2017
Okresná výstava ovocia a zeleniny
25.8.2017
Jarmočné tvorivé dielne pre deti
30.9.2017
Ukončenie letnej hry Lovci perál
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Turystyka / Turistika

Beskidy widziane z łodzi
O spływie Dunajcem wie niemal każdy.
Ale od 17 lat łodzią można przemierzyć
także Dolinę Popradu.

Nie czekaj do czwartku
na wydanie papierowe swojego
ulubionego tygodnika.
Pobierz
„Dobry Tygodnik Sądecki"
w wersji elektronicznej
z dts24.pl. Czytaj
Twój tygodnik tak jak
lubisz, tam gdzie chcesz.

- Podróż Popradem zaczyna się
w Piwnicznej. Omija się Kicarz,
przepływa przez uzdrowisko, mija
Pijalnię, Rynek. Potem można podziwiać krajobrazy Beskidu Sądeckiego, a widoki z rzeki są dużo
ładniejsze niż z drogi. Na koniec podróżnych witają ruiny zamku w Rytrze – opowiada Alicja Popiela z firmy Centrum.
Charakterystyczne niebieskie łodzie prowadzone są przez flisaków.
Podczas trwającej niemal 2 godzin
wyprawy, bawią oni pasażerów opowieściami, anegdotami i zagadkami.

Sam spływ jest nie tylko atrakcyjny widokowo i turystycznie, ale też
bezpieczny.
- Nasze łódki przy całkowitym
obciążeniu, czyli 12 pasażerach i 2
marynarzach, mają bardzo małe zanurzenie, około 10 cm. Spełniają one
wszelkie wymagania Inspektoratu
Żeglugi Śródlądowej. Wszyscy pasażerowie dostają kapoki. Po wieloletnich doświadczeniach, nie pływamy
w warunkach niekorzystnych pogodowo. Poza tym nasze łodzie w każdej chwili mogą w dowolnym miejscu dobić do brzegu i wysadzić gości
– wyjaśnia Alicja Popiela.
Łodzie wymyślili i wykonali właściciele firmy Centrum, którzy niegdyś pływali na kajakach,

stąd też zaczerpnęli inspirację. Są
one wykonane z żywicy i styropianu, mają podwójne dna i komory
wypornościowe, dzięki czemu są
niezatapialne.
Spływ działa od kwietnia do września. Z turystycznej atrakcji korzystają goście niemal z całego świata,
także przyjezdni ze Słowacji. Przyjmowane są zamówienia grupowe,
ale ze spływu można też skorzystać
indywidualnie, najlepiej dokonując
wcześniej rezerwacji telefonicznej.
Planując wyprawę Popradem warto wiedzieć, że do czasu odpłynięcia
łodzi można poczekać w ogródku gastronomicznym. A po skończonej podróży wrócić do Piwnicznej busem.
(BJ)

ZDJĘCIA: BOGUSŁAW BODZIONY

14

Beskydy z lode
O splave Dunajca vie takmer každý. Ale
už sedemnásť rokov možno na loďke
preplávať aj dolinu Popradu.
„Plavba po rieke Poprad sa začína
v Piwnicznej. Vidíme Kicarz, preplávame cez kúpele, okolo kolonády
a námestia. Potom možno obdivovať
Sadecké Beskydy a výhľady z rieky sú
oveľa krajšie než tie z cesty. Na záver
cestujúcich vítajú zrúcaniny hradu
v Rytrze,“ hovorí Alicja Popiela z firmy Centrum.
Typické modré loďky riadia pltníci, ktorí počas takmer dvojhodinovej výpravy zabávajú pasažierov historkami, anekdotami a hádankami.

Samotný splav je nie len atraktívny,
ale aj bezpečný.
„Naše lode majú pri plnom zaťažení, čiže dvanástich pasažierov
a dvoch námorníkov, veľmi nízky
ponor, asi 10 cm. Spĺňajú všetky požiadavky Inšpektorátu vnútrozemskej plavby. Všetci pasažieri dostanú
plávacie vesty. Po mnohoročných
skúsenostiach pri zlých poveternostných podmienkach nevyplávame. Okrem toho sa naše lode môžu
na ľubovoľnom mieste dostať k brehu a vysadiť pasažierov,“ vysvetľuje Alicja Popiela.
Lode vymysleli a celý projekt realizovala firma Centrum, ktorá sa

kedysi venovala plavbe na kajakoch
a z toho aj čerpala informácie. Sú
vyrobené zo živice a polystyrénu,
majú dvojité dná a vztlakové komory, vďaka čomu je loď nepotopiteľná.
Splavovať rieku možno od mája do
septembra. Túto turistickú atrakciu
využívajú hostia takmer z celého sveta, vrátane Slovenska. Príjmame skupinové objednávky, ale rieku možno
splavovať aj individuálne. Najlepšie
si je predtým rezervovať miesto telefonicky. Je dobré tiež vedieť, že kým
vaša loďka neodpláva, môžete počkať
v reštaurácií. A po ukončení cesty sa
vrátiť do Piwnicznej autobusom.
(BJ)
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REKLAMA

Elegancka restauracja Stadion Restaurant
to idealne miejsce do spotkań
prywatnych lub roboczych, imprez
rodzinnych i uroczystych kolacji.

Znajdziesz nas przy ulicy
Družstevnej nr 1 w areału
stadionu piłkarskiego
w Bardejowie.

W naszej luksusowo urządzonej i
klimatyzowanej restauracji można
od poniedziałku do niedzieli posmakować
wyjątkowe specjalności gastronomiczne.
Nasze dania gwarantują wyjątkowe
przeżycia kulinarne i wizualne. Prawdziwą
atrakcją jest bogaty wybór słowackich win.
I do tego oferujemy również komfortowe
zakwaterowanie.

turistická informačná kancelária Bardejov

Radničné námestie 21 , 085 01 Bardejov, tel.:+421 54 474 4003
email: tik@bardejov.travel

POZVÁNKA DO BARDEJOVA
Turistická informačná kancelária,
známa pod sklatkou TIK.BARDEJOV sa
prosfesionálne venuje turistom už od
roku 2005.
Sídlime na Radničnom námestí 21, priamo v historickom centre mesta. Veľké zelené "i"je vidieť takmer zo všetkých strán .
Pozvánka na pešie prechádzky:
V čase letnej turistickej sezóny sme tu
denne pre vás k dispozícii aj ako sprievodcovia po historickom centre, Bardejovských Kúpeľov alebo drevených kostolíkoch v našom okolí.
Obvyklá trasa, ktorou vás prevedieme
po historickom centre má 60 minút. Prezentujú sa najmä historické fakty, legendy, zaujímavé osobnosti a najvýznamnejšie ocenenia, ktoré Bardejov ovenčujú.
Doteraz najvýznamnejším ocenením je
zápis na Listinu svetového a prírodného
kultúrneho dedičstva (UNESCO) v novembri 2000. Jedinečnosť tohto ocenenia spočíva v neporušenom urbanizme

mesta, nielen jeho historického centra, ale
aj bočných ulíc a zadných traktov. Vidíme
teda výstavbu námestia a meštianskych
domov tak ako to v 15. storočí navrhli
nemecí osadlíci, ktorí sem prišli na pozvanie uhorského kráľa pred 600 rokmi a vykročíme do prvej bočnej uličky, kde sa nachádza Katov dom, ktorý slúžil ako katov
príbytok, ale aj ako väznica či mučiareň.
Následne sa už pred nami bude týčiť impozantná Hrubá bašta a na ňu napojený
fortifikačný systém pozostávajúci z troch
múrov, ktorý sa začal stavať v 14. storočí.
Ďalšími zaujímavosťami, ktoré vám predstavíme sú Lampový stĺp, kde sa vykonávali popravy sťatím, najväčší meštiansky dom, tzv. Rhodyho, Kostol sv. Jána
Krstiteľa, známy aj ako Kláštorný, "malá"
židovská synagóga, ktorá ukrýva jeden
z najzachovalejších interiérov na Slovensku a iné. Po niekoľkých krokoch sá nám
z parku Emila Korbu rozprestrie výhľad
na soľný sklad a fontánu stojacu na mieste mlynského náhonu. Hneď na to, nás

privíta najväčšia Bardejovská dominanta – Bazilika sv. Egídia, ktorej interiér zdobí 11 gotických krídlových oltárov a ďalšie skvosty. Našu prechádzku ukončíme
pri snáď najkrajšej stavbe námestia – historickej radnici. Interiér ukrýva expozíciu
Šarišského múzea a exteriér dekoruje množstvo kamenných plastík, ozdôb
a detailov. Kuriózny je hlavne chlapček
ukazujúci zadok... Nikdy ste si ho nevšimli, netušíte prečo je tam? Prídite na našu
pešiu prechádzku, dozviete sa...
Otváracie hodiny:
LETNÁ SEZÓNA:
(máj – september)
PO – PI: 09.00 – 17.30
SO: 09.00 – 16.00
NE: 10.00 – 16.00
ZIMNÁ SEZÓNA:
(október – apríl)
PO – PI: 09.00 – 17.00
SO: zatvorené
NE: zatvorené

16
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Zdrowie / Zdravie
Wodę źródlaną z Jurkovej Voli
znają na całej Słowacji
Wodę Bystrinę ze „Studni Pirkulinej“ koło miejscowości Svidník piją zarówno niemowlęta jak i pracownicy firm. Jej nazwę noszą na podkoszulkach
słowaccy mistrzowie w piłce siatkowej.
Wodę z Jurkovej Voli piją we wszystkich regionach Słowacji. Woda ze zdrowego źródła
z małej wioski koło Svidníka serwowana jest
pracownikom wielu słowackich firm.
Zasługę w tym ma spółka Prameň Bystrina
s.r.o. Swoją historię zaczęła pisać w maju 2014 r.
Szerokiej publiczności oferuje ona zdrową wodę
źródlaną. Celem była głównie poprawa zdrowia
oraz poprawa stylu życia mieszkańców. Wizją
spółki jest dostarczanie wody wszędzie tam,
gdzie ludzie chcą żyć zdrowo a także zapewnienie i utrzymywanie jakości życia swoich klientów. Ten cel i wizję spółka postanowiła osiągnąć
przez wyłączne przedstawicielstwo sprzedaży
wody źródlanej Bystrina na rynku słowackim
we współpracy ze spółką MediConsulting s.r.o.,
która działa na rynku od 2010 r.

W Bardejowie i w Nitrze
Spółka dysponuje dwoma dobrze wyposażonymi personalnie i materialnie centrami
dystrybucyjnymi w Bardejowie i Nitrze. Dla
naszego regionu ciekawe jest to, że produkcyjna część spółki Prameň Bystrina znajduje
się w miejscowości Jurkova Voľa koło Svidníka.
W malowniczej miejscowości, pomiędzy szczytami Čierna hora (667 m. n. m.) i Makovica (659
m. n.p.m.) w przepięknej i dzikiej przyrodzie
Ondavskej vrchoviny.
I właśnie tam znajduje się źródło naturalnej
wody leczniczej. W okolicy było kiedyś znane pod ludową, dzisiaj już archaiczną nazwą
„Studnia Pirkulina“. Nazwa pochodziła podobno od byłego właściciela gruntu, na którym
znajdowało się źródło.
Źródło usytuowane jest w strefie ścisłej
ochrony sanitarnej. Jako źródło wody pitnej
jest dzisiaj wykorzystywane przez okoliczne
miejscowości Jurkova Voľa, Nižný i Vyšný Orlík.
Jest źródłem kryształowo czystej wody o wysokiej jakości, która pokonuje długą podziemną
drogę, podczas której naturalnie się oczyszcza.

Bez przetwarzania dla niemowląt
Źródło oferuje bezcenną wodę źródlaną, która jest tylko w minimalnym stopniu
przetwarzana filtrem chemicznym i spełnia

wymagania nawet dla niemowląt. Świetnie
opisuje ją nazwa „Bystrina“. Spółka wybrała
ją głównie z powodu łatwiejszej identyfikacji
produktu klientami.
Aby zmodernizować i podnieść jakość oferowanych usług w zakresie produktów ze źródeł
naturalnych, nie zlekceważono również długiej tradycji rynku słowackiego. Bystrina to po
prostu źródlana, mikrobiologicznie bezpieczna
słowacka woda podziemna.
Ponadto woda spełnia wymagania jakościowe i może być używana również do przygotowania jedzenia dla niemowląt, dla wszystkich
kategorii wiekowych. Nie jest przetwarzana
chemicznie ani fizycznie.
Korzyści wody Bystrina z Jurkovej Vole można opisać jako: Zdrowa woda źródlana, odpowiednia dla niemowląt, bez jakiegokolwiek
przetwarzania, ma niższą zawartość substancji rozpuszczonych (190 mg/l) i jej całkowita
mineralizacja wynosi 205 mg/l. Ma optymalny stosunek wapnia i magnezu, niską zawartość azotanów i azotynów, minimalny poziom
sodu i jest lekko zasadowa pH (7,5).

Pramenitá voda z Jurkovej Vole ide
do všetkých kútov Slovenska
Bystrinu z „Pirkulinej studni“ pri Svidník pijú dojčatá, aj firmy. Jej názov nosia na dresoch aj slovenskí volejbaloví majstri.
Vodu z Jurkovej Vole pijú vo všetkých slovenských regiónoch. Zdravým prameňom z
malej dedinky pri Svidníku zabezpečujú pitný režim pre svojich zamestnancov desiatky
slovenských firiem.
Zásluhu na tom má spoločnosť Prameň
Bystrina s.r.o. Svoj príbeh začala písať v máji
2014. Širokej verejnosti chcela ponúknuť zdravú pramenitú vodu. Cieľom bolo hlavne zlepšenie zdravia a skvalitnenie životného štýlu
obyvateľov. Víziou spoločnosti je dodávať vodu
všade tam, kde chcú žiť ľudia zdravo.
A tiež dlhodobo zabezpečiť a udržiavať
kvalitu života svojich zákazníkov. Tieto ciele
a vízie sa v spoločnosti rozhodli dosiahnuť
výhradným zastúpením predaja pramenitej
vody Bystrina pre slovenský trh, a to aj v spolupráci so spoločnosťou MediConsulting s.r.o.,
ktorá pôsobí na trhu od roku 2010.

pitného režimu aj pre dojčatá. Vystihuje ho
aj názov „Bystrina“. Spoločnosť si ho osvojila najmä z dôvodu ľahšej identifikovateľnosti
produktu zákazníkmi a klientmi.
Aby modernizovali a zvýšili kvalitu poskytovaných služieb v oblasti produktov z
prírodných zdrojov, nepodcenili ani dlhodobú tradíciu slovenského trhu. Bystrina je jednoducho pramenitá, mikrobiologicky bezchybná, slovenská podzemná voda.
Okrem iného spĺňa osobitné požiadavky
na kvalitu a môže byť použitá aj na prípravu stravy pre dojčatá, teda pre všetky vekové kategórie. Nie je nijako fyzikálne ani chemicky upravovaná.
Výhody vody Bystrina z Jurkovej Vole sa
dajú vyjadriť jednoducho. Pramenitá zdravá voda, vhodná aj pre dojčatá, bez akejkoľvek úpravy, má nižší obsah rozpustných
látok (190 mg/l) a jej celková mineralizácia
je 205 mg/l. Má optimálny pomer vápnika a
horčíka, nízky obsah dusičnanov a dusitanov, minimálny obsah sodíka a mierne zásadité pH (7,5).

V Bardejove a v Nitre
Mistrzem w swojej miejscowości
Woda Bystrina z miejscowości Jurkova Voľa
jest rozlewana do jedenasto-i dziewiętnastolitrowych butelek polikarbonowych, które potem dystrybuowane są na Słowacji. Tak dostarczane są do dziesiątek firm i spółek. Dystrybucja
i sprzedaż Bystriny w klasycznym opakowaniu
konsumpcyjnym zależy od tego jak radzić sobie będzie woda Bystrina na rynku słowackim.
W przyszłości firma nie wyklucza poszerzenia
asortymentu oraz personelu.
Ze względu na to, że woda Bystrina reprezentuje zdrowy styl życia, spółka ta wspiera przede wszystkim sport. W 2015 r. Bystrina
z „korzeniami“ w Jurkovej Voli związała swoją
markę z nitrzańską siatkówką.
Po zmianie stosunków własnościowych
w klubie siatkarskim o pierwotnej nazwie VK Ekonóm SPU Nitra, Bystrina stała się ekskluzywnym partnerem aktualnego mistrza Słowacji
w siatkówce męskiej, przy czym nastąpiła
zmiana nazwy klubu na VK Bystrina SPU Nitra.
Spółka darowała również środki finansowe na
rozwój miejscowości Jurkova Voľa. Dzięki czemu zbudowano w miejscowości plac zabaw.
(RED.)

Spoločnosť disponuje dvoma personálne
a materiálne dobre vybavenými distribučnými
centrami v Bardejove a v Nitre. Pre náš región
je zaujímavé, že výrobná prevádzka spoločnosti Prameň Bystrina sa nachádza v obci Jurkova
Voľa pri Svidníku. V malebneju dedinke, medzi vrchmi Čierna hora (667 m. n. m.) a Makovica (659 m. n. m) prekrásnej a divokej Ondavskej vrchoviny.
A práve prírodný zdroj pramenitej vody vyviera na úpätí spomínaného vrchu Čierna hora.
V blízkom okolí bol kedysi známy pod ľudovým, dnes už archaickým názvom „Pirkulina
studňa“. Údajne podľa bývalého majiteľa pozemku, na ktorom sa ústie prameňa nachádza.
Prameň je situovaný v prísnom hygienickom pásme ochrany. Ako zdroj pitnej vody sa
dnes používa aj pre okolité obce Jurkova Voľa,
Nižný a Vyšný Orlík. Je zdrojom krištáľovo čistej, vysoko kvalitnej vody, ktorá prechádza
dlhou podzemnou cestou, počas ktorej sa prostredníctvom hornín prirodzene očisťuje.

Bez úpravy pre dojčatá
Zdroj poskytuje vzácnu pramenitú vodu,
ktorá len s minimálnou úpravou mechanickým filtrom, spĺňa kvalitatívne požiadavky

Majstrom aj obci
Vodu Bystrina plnia v obci Jurkova Voľa
do jedenásť a devätnásť litrových polykarbonátových fliaš, ktoré potom distribuujú v
rámci Slovenska a zabezpečujú tak pitný režim
pre desiatky firiem a spoločností. Distribúcia
a predaj Bystriny v klasickom konzumnom
balení závisí od toho, ako sa voda Bystrina
na slovenskom trhu presadí. V budúcnosti
však rozšírenie sortimentu i personálnych
firma nevylučuje.
Keďže voda Bystrina reprezentuje zdravý životný štýl, sponzoring tejto spoločnosti je zameraný najmä na podporu športu.
V roku 2015 Bystrina s „koreňmi“ v Jurkovej Voli spojila svoju značku s nitrianskym
volejbalom.
Po zmene vlastníckych vzťahov vo volejbalovom klube s pôvodným názvom VK Ekonóm SPU Nitra, vstúpila Bystrina do klubu
ako exkluzívny partner aktuálneho majstra
Slovenska vo volejbale mužov, pričom došlo
aj k zmene názvu klubu na VK Bystrina SPU
Nitra. Spoločnosť darovala finančný príspevok
aj na rozvoj obce Jurkova Voľa. Vďaka nemu v
obci napríklad postavili detské ihrisko.
(RED.)

LETNI AFISZ NIE TYLKO KULTURALNY

LETNÝ PREHĽAD KULTÚRNYCH UDALOSTÍ

23-25 czerwca, Nowy Sącz - 40. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych „Echo Trombity”
Weekendy lipca i sierpnia - Gródek nad Dunajcem - Dni Jeziora Rożnowskiego
5-9 lipca, Nowy Sącz - Imieniny Miasta
5-9 lipca, Stary Sącz – 39. Festiwal Muzyki Dawnej „W sercu Europy”
15-16 lipca, Nowy Sącz - Jarmark św. Małgorzaty
23-30 lipca, Nowy Sącz - 25. Święto Dzieci Gór
29-30 lipca, Nowy Sącz - IX Zlot Zabytkowych Pojazdów
5-6 sierpnia, Muszyna – Festiwal Wód Mineralnych
11-13 sierpnia, Nowy Sącz - IX Międzynarodowy Multimedialny Festiwal Sztuki Karpaty OFFer
12-19 sierpnia, Krynica-Zdrój - 51. Festiwal im. Jana Kiepury
19-20 sierpnia, Nowy Sącz – Jarmark Anielski
27-28 sierpnia, Nowy Sącz - III Integracja Artystyczna Chorzów - Nowy Sącz
28-29 sierpnia, Stary Sącz – Jarmark Rękodzieła
31 sierpnia - 2 września, Barcice - Pannonica Folk Festival
(AM)

23. - 25. júna, Nowy Sącz - 40. Malopolský festival dychový hudieb „Echo Trombity”
Júlové a augustové víkendy - Gródek nad Dunajcem - Dni Rożnowského jazera
5.-9. júl, Nowy Sącz – Meniny mesta
5. – 9. júl, Stary Sącz – 39. Festival starej hudby „V srdci Európy”
15. - 16. júla, Nowy Sącz – Jarmok svätej Margaréty
23. – 30. júla, Nowy Sącz - 25. Sviatok deti hôr
29. - 30. júla, Nowy Sącz – 9. Stretnutie historických vozidiel
5. – 6. augusta, Muszyna – Festival minerálnych vôd
11. – 13. augusta, Nowy Sącz – 9. Medzinárodný multimediálny festival umenia Karpaty OFFer
12. – 19. augusta, Krynica-Zdrój - 51. Festival Jana Kiepury
19. - 20. august, Nowy Sącz – Anjelsky jarmok
27. – 28. augusta, Nowy Sącz – 3. Umelecká integrácia Chorzów - Nowy Sącz
28. – 29. augusta, Stary Sącz – Remeselnícky jarmok
31. augusta – 2. septembra, Barcice - Pannonica Folk Festival
(AM)
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Wypoczynek

Sport, relaks i zdrowe jedzenie
kto potrzebuje pomocy, impreza ma
charakter charytatywny.
Wyróżniać wśród innych chcą się
również tym, że klient będzie miał
możliwość do regeneracji w wellness,
zjedzenia czegoś smacznego i wypoczynku w restauracji, jako miejscu do
oczekiwania na powrót sportowca
z kortów, przy czym widok z restauracji jest bardzo ładny.
- Myślimy o muzyce na żywo,
o małych koncertach, kulturze
w restauracji lub na zewnątrz. Latem planujemy festiwal sportowy,
program na Dzień Dziecka, wieczory filmowe, degustację win.
W tylnej części ośrodka jest ścianka,
którą mogą wykorzystywać młodzi
tenisiści. Ścianę tą można wykorzystać również jako ekran do projekcji
- mówi Hečková.

Od początku zeszłego roku, do pięciu kortów tenisowych bardejowskiego Sportcentrum przy ulicy Kutuzovovej, dołączyła nowa hala badmintonowa, przytulna,
drewniana z dużym przeszkleniem restauracja z ofertą smacznych dań oraz
kompleksowo wyposażone wellness.
Obecnie rozpoczyna się nowy epizod życia Sportcentrum. Managerami tego ośrodka jakiś czas temu została dwójka młodych ludzi, Barbora
Hečková i Matej Gimera. Do Bardejowa przybyli po studiach w Bratysławie
i już zeszłego lata ozdobili okolicę rzeki oryginalnym publicznym ogrodem
ziołowym, który wykonali ze zwykłej
drewnianej europalety.

Tenis, badminton i relax

Wellnees oferta
ŹRÓDŁO: MPHOTO

Właścicielem całego ośrodka jest
Miroslav Hečko wraz z żoną Tatianą
i Ľubo Mačejovský oraz ich bardejowska spółka WEGET. Obecnie rezygnują
z kuchni włoskiej i mają w planie bardziej skupić się na sporcie.
- Pozostaje prosta nazwa – Sportcentrum. W tym duchu obiekt został
stworzony. Zawsze tutaj były korty
tenisowe. I mieszkańcy rozpoznają
je również po tej nazwie. Mamy nowe
logo oraz stronę internetową. Cała
filozofia opiera się na tym, aby ludzie w tym miejscu uprawiali sport,
wypoczywali, zdrowo jedli i byli zadowoleni. Chcemy stworzyć przyjazny klimat rodzinny - mówi Matej Gimera.
Oprócz tenisa w ofercie jest również badminton. Znajduje się tutaj
profesjonalna hala badmintonowa,
która spełnia kryteria europejskie dla
różnych konkursów.
- Mamy tutaj trzy korty ceglane
i dwa sztuczne. Do dyspozycji jest
również kompleksowo wyposażone

Dla sportowców restauracja oferuje zniżkę 15 proc. Coś dla siebie znajdą również wegetarianie.
wellness. W tylnej części ośrodka
będziemy przebudowywać altanę,
gdzie będzie własny grill oraz odbywać się będą różne imprezy. W restauracji mamy często chrzciny i inne
imprezy. Planujemy także kompleksowo przebudować i zmodernizować zewnętrzny plac zabaw. W wypadku niekorzystnej pogody jest do
dyspozycji kącik dziecięcy w środku restauracji. Obecnie pracuje tam
12 osób - uzupełnia Barbora Hečková.

Konkursy sportowe oraz kultura
W kwestiach jedzenia w Sportcentrum właściciele planują skupiać

REKLAMA

Odwiedź przytulną irlandzką knajpę
bezpośrednio w sercu Bardejowa

Piwo, whisky, zabawa.
Irish Pub, Radničné námestie 32.

się na klasycznej, tradycyjnej kuchni, w bardziej nowoczesnym stylu.
Ciekawsze ma być również ich podawanie. - W ciągu tygodnia chcemy
mieć w ofercie jedno danie bezmięsne, dostosować się również do wegetarian. Planujemy tutaj również
boisko „crossfitowe“, które można wykorzystywać do różnych innych aktywności. Przeznaczone będzie do ćwiczeń kardio-siłowych.
Funkcjonuje ono na podobnej zasadzie. na jakiej ćwiczyli amerykańscy żołnierze w armii, są to ćwiczenia oparte na własnej wadze, a także
przy wykorzystaniu różnych innych

przyrządów. Przygotowują one człowieka do aktywności fizycznej w życiu codziennym.
- Mamy również szkołę tenisową. Pracujemy na umowach z kilkoma trenerami i szkółkami trenerskimi, które do nas przychodzą podczas
całego sezonu i wykorzystują nasze
pomieszczenia. Jeżeli będzie zainteresowanie, na zimę zbudujemy halę,
która była tutaj również podczas
ubiegłego sezonu, a teraz jest złożona.
Organizujemy tutaj turnieje tenisowe
o puchary, które organizuje właściciel, pan Hečko. Uzbierane pieniądze
są zawsze przeznaczane dla kogoś,

Korty tenisowe kosztują w zależności od czasu i pory dnia: 4,5 lub 6
euro za godzinę, bilet na 12 godzin - 45
euro. W badmintona można zagrać już
od godz. 8. do 14. za 6 euro, od godz.
14. do 21. oraz w weekendy za 8 euro.
- Wynająć można również altanę. Wejściówka wellness VIP kosztuje 25 euro dla dwóch do pięciu osób
za godzinę, co jest według nas bardzo
atrakcyjną ceną, w cenie jest również butelka wina. Do dyspozycji jest
sauna fińska, sauna infra, basenik
z zimną wodą, jaccuzi, pomieszczenie relaksacyjne z ławkami grzewczymi, dzwonek dla klientów, którzy mogą zamówić napój lub masaż.
Obiekt otwarty jest od godz. 14 do 21.
Klienci, którzy przyjadą tutaj uprawiać sport, mają 15 proc. zniżki na
wszystkie dania w restauracji - dodaje Gimera.
MÁRIO HUDÁK
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Odpočinok

Kvalitný šport, dobrý relax a zdravé jedlo
Momentálne štartuje nová epizóda života tohto Športcentra. Manažment športového areálu chytili
pred časom do rúk dvaja mladí ľudia,
Barbora Hečková a Matej Gimera. Do
Bardejova prišli po štúdiách v Bratislave a už minulé leto skrášlili okolie rieky originálnou verejnou bylinkovou záhradkou, ktorú zhotovili
z obyčajnej drevenej europalety. Nad
novou víziou športového centra sme
s nimi strávili pár minút.

niekoho, kto potrebuje pomoc, akcia
má charitatívny charakter.“
Odlíšiť od ostatných sa chcú aj
tým, že klient bude mať možnosť
využiť miesto pre kvalitnú osobnú
hygienu, wellness a občerstvenie, je
tu možnosť najesť sa a oddýchnuť si
v reštaurácii, ako v mieste pre očakávaný návrat športovca z dvorcov,
pričom výhľad zo samotnej reštaurácie je výborný.
„Uvažujeme aj o živej hudbe,
o malých koncertoch, kultúre či už
vo vnútri, alebo aj vonku. V lete
plánujeme športový festival, program na Deň detí, filmové večery,
ochutnávky vína. V zadnej časti areálu je stena, ktorú využívajú mladí
tenisti. Tá sa dá sa využiť aj ako premietacie plátno,“ hovorí Hečková.

Tenis, bedminton a relax

Do wellness výhodne

Majiteľom celého areálu je Miroslav Hečko so svojou ženou Tatianou a Ľubo Mačejovský a ich
bardejovská spoločnosť WEGET.
Momentálne upúšťajú od talianskej kuchyne a chceli by sa viac
zamerať na šport.
„Názov zostáva jednoduchý –
Športcentrum. V tomto duchu to
aj vzniklo a pred niekoľkými rokmi
tiež dostalo solídny základ. Vždy
tu boli tenisové kurty. A ľudia to
tu podľa tohto názvu aj poznajú.
Máme nové logo aj webovej stránku. Celá filozofia je o tom, aby si
tu ľudia zašportovali, oddýchli si,
zdravo sa najedli, dobre zrelaxovali, aby boli spokojní. Chceme vytvoriť priateľskú, rodinnú atmosféru,“ hovorí Matej Gimera.
Okrem tenisu ponúkajú aj bedminton. Je tu profesionálna bedmintonová hala, ktorá spĺňa aj európske kritériá pre rôzne súťaže.

Tenisové kurty stoja, podľa hracieho času a dňa, 4, 5 alebo 6 eur
na hodinu, permanentka na 12 hodín vás vyjde na 45 eur. Bedminton si môžete zahrať od ôsmej ráno
do druhej poobede za 6 eur, poobede od druhej do deviatej, plus cez
víkend, za 8 eur.
„Prenajať si u nás môžete aj altánok. Wellness VIP vstup stojí 25
eur pre dvoch až piatich na jednu
hodinu, čo je podľa nás veľmi výhodná cena, v cene je aj fľaša vína. Je
tu fínska sauna, infra sauna, ochladzovací bazénik, vírivka, relaxačnú
miestnosť s vyhrievanými lavicami,
zvonček pre zákazníkov, ktorí si objednajú napr. nápoj, trysky, dýzy či
maséra. Vstup je denne od druhej
poobede do deviatej večer. Klienti,
ktorí si prídu zašportovať majú 15%
zľavu na všetky jedla v reštaurácii,“
dodáva Gimera.
MARIO HUDÁK

ZDROJ: MPHOTO

Od začiatku minulého roka pribudla
k piatim tenisovým kurtom bardejovského Športcentra na Kutuzovovej ulici
pri rieke Topľa nová bedmintonová hala,
útulná drevo-presklená reštaurácia s
ponukou chutných jedál, aj kompletne
vybavené wellness.

Pre športovcov ponúka reštaurácia 15%-né zľavy. Pochutia si tu aj vegetariáni.
Ďalej sa tu dá zahrať nohejbal,
v lete na umelom povrchu, v zime
sa presúva do haly.
„Máme tu tri tenisové antukové dvorce a dva umelé. K dispozícii
je aj kompletne vybavené wellness. V zadnej časti areálu sa bude
prerábať altánok, kde bude vlastný gril na rôzne akcie. Vo vnútri
mávame často krstiny, oslavy narodenín a podobne. Chystáme sa
komplet prerobiť a zmodernizovať aj vonkajšie detské ihrisko.
V prípade nepriaznivého počasia je dispozícii detský kútik, vo
vnútri reštaurácie. Momentálne

tu pracuje dvanásť ľudí,“ dopĺňa
Barbora Hečková.

Športové súťaže aj kultúra
Čo sa týka jedál, chcú sa v Športcentre zamerať na klasickú, tradičnú kuchyňu, no v modernejšom štýle. Zaujímavejšie má byť
aj ich servírovanie. „Stále chceme
mať počas týždňa jedno jedlo bezmäsité, vychádzať v ústrety aj vegetariánom. Plánujeme tu aj tzv.
„crossfitové“ ihrisko, ktoré by sa
dalo využiť aj na rôzne iné aktivity.
Bude určené na kardio-silové posilňovanie. Je to niečo podobné, ako

REKLAMA

Navštívte útulný Irish pub
priamo v srdci Bardejova.
p
j

Pivo, whisky, zábava.

Irish Pub, Radničné námestie 32.

SZKOLENIA
WESELA – IMPREZY

TEAMBUILDING

OBOZY LETNIE

keď cvičili americkí vojaci v armáde,
je to cvičenie s vlastnou váhou, ako
aj s rôznymi inými predmetmi. Človeka pripravujú na fyzickú záťaž do
bežného života.“
„Máme tu už aj tenisovú školu. Pracujeme na dohodách s viacerými trénermi a trénerskými školami, ktoré k nám chodia počas celej
sezóny a využívajú naše priestory.
Ak bude záujem, tak sa na zimu postaví hala, ktorá tu bola aj po minulé sezóny, teraz je odložená. Robíme
aj turnaje o tenisové poháre, ktoré
organizuje majiteľ, pán Hečko. Vyzbierané peniaze sú vždy určené pre
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Kultura / Kultúra

Żydowski klejnot polskosłowackiego pogranicza
Najstarsze wzmianki pisemne o obecności Żydów
na terenie Bardejowa pochodzą z 1247 r. Potwierdzają znaczenie miasta, jako
ważnego przecięcia szlaków
handlowych. Jedna z najstarszych i najliczniejszych
społeczności żydowskich na
Słowacji zaczęła się formować 250 lat temu.
Tworzona była przez imigrantów z polskiej Galicji.
Pierwszy założyciele pochodzili z miast: Zamość,
Rymanów, Kraków, Dukla,
Żmigrod, Nowy Sącz i innych miejsc. Najsłynniejszą
dynastią rabińską była dynastia Halberstamów, potomków „Divrei Chaima“
z Sącza.

Mikveh, bet midrash
i chuppy
Szósta najliczniejsza narodowość na Słowacji została zniszczona podczas Holocaustu. Zostały po nich
cmentarz, resztki unikatowej biblioteki, synagoga
stowarzyszenia Bikur Cholim z pierwotnym wnętrzem. Najbardziej cennym
zabytkiem jest obszar żydowskich budynków o charakterze rytualnym, tzw.
Suburbium Żydowskie.
Składa się z sześciu łaźni rytualnych (hebrajski
„mikveh“), wieży wodnej, kotłowni z zachowanym pierwotnym kotłem,
odnowioną rzeźnią rytualną, budynkiem do gromadzania się (hebrajski „bet
midrash“) i Starą Synagogą. Dzięki swojej wyjątkowości została wpisana na Listę Dziedzictwa Światowego
i Przyrodniczego.
REKLAMA

Szczególnym klejnotem
jest Stara Synagoga, która
została zbudowana 200 lat
temu. Zbudowana była według wzoru galicyjskiego, dla
którego jest typowe dziewięciosklepieniowe uporządkowanie sufitu z centralnie
umieszczonym podium (po
hebrajsku „bima“). Razem
tworzą formę żydowskiego
namiotu weselnego (po hebrajsku „chuppy“).
Bardejowski zespół budynków udało się uratować
i odnowić po długich latach
dewastacji dzięki grantom
z Islandii, Lichtensteinu
i Norwegii oraz za pośrednictwem mechanizmu finansowego EOG i budżetu państwowego Republiki
Słowackiej. Całkowity koszt
wyniósł 764 357 euro.

Synagoga zostanie dla publiczności udostępniona od
lipca 2017. Wraz z innymi budynkami łączy ją Pomnik Holokaustu. Powstała jako jedna
strefa i miejsce pamiątkowe,
które przypomina losy tysięcy obywateli żydowskich ale
również wyjątkowy zabytek
architektoniczny, kulturalny
i historyczny. To przestrzeń,
która otworzy swoje bramy
dla każdego, kto chce poznać
piękne dziedzictwo naszych
przodków, odkryć zapomnianą historię miasta królewskiego, wzbogacić się kulturalnie
i poczuć ducha tego miejsca.
PAVOL I PETER HUDÁK

Noweho Sączu a iných miest.
Najvýznamnejšou rabínskou dynastiou bola rodina
Halberstamovcov, potomkov „Divrei Chaima“ zo Sączu. Bola to ortodoxná komunita, pod silným vplyvom
chasidizmu.

Neoddeliteľnou súčasťou bardejovského kultúrneho dedičstva sú aj židovské pamiatky.
Najstaršie písomné záznamy o prítomnosti Židov na
území Bardejova sú z roku
1247. Potvrdzujú význam
mesta ako dôležitej obchodnej križovatky. Jedna z najstarších a najpočetnejších
židovských komunít na Slovensku sa začala formovať
pred 250 rokmi.
Budovali ju prisťahovalci z poľského Haliča. Prví
zakladatelia prichádzali zo
Zamośća, Ryman ówa, Krakówa, Dukly, Żmigródu,

Mikve, bet midraš aj
chuppy

Klejnoty ze Starej Synagogi
Kosztowny proces odnowy wzbogacił ten klejnot
architektury sakralnej o kilka odkryć, bardzo ważnych
nie tylko w ramach Słowacji ale również Europy.
W modlitewni został odkryty schowek dla uszkodzonych tekstów religijnych
i książek zabronionych, na
fasadzie odkryto zegar słoneczny, w czytelni i holu
zostały zrestaurowane najstarsze malowidła na drewnianych sufitach żydowskiego budynku.
Dodatkowe środki zostały wykorzystane do budowy repliki
budynku
rzeźni rytualnej i rewitalizacji podwórza. Podczas
badań archiwalnych odkryto rysunek synagogi
z początku XIX wieku. Częścią projektu było również
stworzenie strony internetowej suburbiumbardejov.sk opisującej żydowski
Bardejów.

ZDROJ: JÁN KRCHO

Nieodłączną częścią bardejowskiego dziedzictwa kulturalnego są zabytki żydowskie.

Židovský klenot slovenskopoľského pohraničia

Zrekonstruowana bardejowska Stara Synagoga
Novo zrekonštruovaná bardejovská Stará synagóga.

Šiesta najpočetnejšia komunita na Slovensku bola
zničená počas holokaustu.
Zostal po nej cintorín, zvyšky jedinečnej knižnice, synagóga spolku Bikur Cholim s pôvodným interiérom.
Najvzácnejšou pamiatkou je
areál židovských rituálnych
budov a stavieb, tzv. Židovské suburbium.
Pozostáva z budovy rituálnych kúpeľov (hebrejsky „mikve“), vodárenskej
veže, kotolne so zachovaným pôvodným kotlom, obnoveným rituálnym bitúnkom, budovou zhromaždenia
(hebrejsky „bet midraš“)
a Starou synagógou. Pre svoju jedinečnosť je súčasťou Zoznamu svetového kultúrneho prírodného dedičstva
UNESCO.
Osobitým klenotom je
Stará synagóga, dokončená
presne pred dvesto rokmi.
Bola postavená podľa vzoru
haličských „bužní“, pre ktoré je typické deväťklenbové
usporiadanie stropu s centrálne umiestneným pódiom
(hebrejsky „bima“). Spoločne
vytvárajú podobu židovského
svadobného stanu (hebrejsky
„chuppy“).
Bardejovskú „bužňu“ sa
podarilo zachrániť a obnoviť po dlhých rokoch devastácie vďaka podpore z grantov Islandu, Lichtenštajnska
a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu
EHP a zo štátneho rozpočtu

Slovenskej republiky. Celkový rozpočet dosiahlo výšku
764 357 eur.

Klenoty Starej synagógy
Nákladný proces obnovy obohatil tento klenot sakrálnej architektúry o viacero objavov, mimoriadne
významných nielen z pohľadu Slovenska a strednej Európy. V modlitebnej sále bola
odhalená tzv. „geniza“, t. j.
úkryt poškodených náboženských textov a zakázaných
kníh, na fasáde boli odkryté slnečné hodiny s hebrejským letopočtom, v študovni
a vestibule boli zreštaurované najstaršie maľby na drevených stropoch židovskej rituálnej stavby.
Dodatočné zdroje sa použili na výstavbu repliky zaniknutej budovy rituálneho bitúnka a revitalizácie
nádvoria. Počas archívneho výskumu bol objavený
nákres synagógy zo začiatku
19. storočia. Súčasťou projektových aktivít bolo aj vytvorenie webovej stránky
suburbiumbardejov.sk mapujúcej zaniknutý židovský
Bardejov.
Synagóga bude verejnosti
sprístupnená od júla 2017.
Spolu s ostatnými budovami ju spája Pamätník holokaustu. Vznikla tak jednotná zóna a pamätné miesto,
pripomínajúce osud tisícok
židovských spoluobčanov
ale aj jedinečnú architektonickú, kultúrnu a historickú pamiatku. Je to priestor,
ktorý otvorí svoje brány
každému, kto túži spoznať krásy dedičstva našich
predkov, objaviť príbehy
zabudnutých dejín kráľovského mesta, kultúrne sa
obohatiť a vnímať ducha
tohto miesta.
PETER A PAVOL HUDÁKOVI
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W akcji / V akcii
Góry pod polsko-słowacką ochroną Hory pod poľsko-slovenskou ochranou

Krynicka Grupa Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, która działa na terenie Sądecczyzny od 9 lat, współpracuje ze
słowackimi kolegami, w tym przede wszystkim Horską Slużbą Pienińskiego Narodnego Parku. – Nasza współpraca rozpoczęła
się od wspólnych szkoleń, zarówno letnich,
jak i zimowych – mówi Grzegorz Sus, ratownik Krynickiej Grupy GOPR. – Do standardowych ćwiczeń doszły także szkolenia
specjalistyczne - jaskiniowe czy szkolenia
w wodach górskich.
Corocznie odbywają się 2-3 takie szkolenia
w zależności od potrzeb. Jak informuje Grzegorz Sus, polegają one głównie na wymianie doświadczeń, omawianiu postępowania
w poszczególnych przypadkach i poznawaniu procedur postępowania w służbach polskiej i słowackiej. W ciągu ostatnich lat GOPR
wspólnie z HS PIENAP zorganizował kilka projektów współfinansowanych głównie
ze środków Funduszu Wyszehradzkiego w
tym między innymi projekt „Złota godzina”.
W tym projekcie partnerem była jeszcze
Horska Służba z Gór Izerskich w Czechach.
Wszystkie zrealizowane projekty dotyczyły
głównie doskonalenia naszych umiejętności oraz zasad współpracy przygranicznej.
REKLAMA

FOT. ARCH. GOPR

Choć góry są piękne, bywają również bardzo niebezpieczne. Niezależnie od pory roku nad bezpieczeństwem turystów po polskiej i słowackiej
stronie czuwają służby, dzięki którym nawet najbardziej lekkomyślni lub pechowi wielbiciele górskich wędrówek mają szansę powrócić bezpiecznie do domu.

Jak podkreśla Grzegorz Sus, zdarzają się także wspólne akcje poszukiwawcze
czy ratownicze, głównie w rejonie Pienin. Ratownik polskiego GOPR zapewnia,
że współpraca przebiega bardzo poprawnie na pewno będzie kontynuowana tym
bardziej, że bezpieczeństwo w górach to
priorytet zarówno polskich jak i słowackich służb.
(TB)

Hory sú síce nádherné, ale aj veľmi nebezpečné. Bez ohľadu na ročné obdobie strážia bezpečnosť turistov na poľskej a slovenskej strane
služby, vďaka ktorým sa dokonca aj tí najľahkovážnejší milovníci horských prechádzok, ale
aj tí najväčší smoliari môžu bezpečne vrátiť
domov.
Krynická skupina dobrovoľného horského záchranárstva (GOPR), ktorá pôsobí

na území Nového Sącza a jeho okolia už viac
ako deväť rokov, spolupracuje so slovenskými kolegami, a predovšetkým Horskou
službou Pieninského národného parku.
„Naša spolupráca sa začala spoločnými
školeniami, letnými ako aj zimnými,“
hovorí Grzegorz Sus, záchranár krynickej
skupiny GOPR. „Po štandardných cvičeniach nasledoval aj špecializovaný výcvik
- jaskyniarsky alebo vodácky.“
Každoročne sa uskutočňujú dve, tri
takéto cvičenia v závislosti od potrieb.
Ako informuje Grzegorz Sus, opierajú sa o
výmenu skúseností, diskusie o postupoch
v jednotlivých prípadoch a spoznávanie
procedúr práce v poľských aj slovenských
službách.
„V priebehu posledných rokov GOPR
spoločne s HS PIENAP zorganizovalo niekoľko projektov spolufinancovaných
prevážne z prostriedkov Vyšehradského fondu, medzi ktorými sa nachádzal napríklad aj
projekt „Zlatá hodina”. Na tomto projekte sa
zúčastnila ešte aj Horská služba Jizerské hory
z Českej republiky. Všetky projekty sa týkali hlavne zdokonaľovania našich zručností
a zásad cezhraničnej spolupráce.“
Ako zdôrazňuje Grzegorz Sus, zúčastnili sme sa aj spoločných záchranárskych
akcií, hlavne v regióne Pienin. Záchranár
poľského GOPR ubezpečuje, že spolupráca
prebieha veľmi dobre a určite v nej budeme pokračovať, tým viac, že bezpečnosť
v horách je prioritou poľských ako aj slovenských horských služieb.
(TB)
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Opinie / Názor
To nie była przyjazna granica Nebola to priateľská hranica

Jerzy Wideł
Z kapelusza

D

o dzisiaj, kiedy mijam
przejście graniczne
między Polską a Słowacją w Mniszku nad Popradem czy w Leśnicy, nachodzą mnie emocje związane ze
wspomnieniami, które towarzyszyły jeszcze 10 lat temu.
To nie była przyjazna granica, wbrew oficjalnej propagandzie mówiącej o przyjaźni
pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną.
Klimat nieprzyjaźni przede
wszystkim tworzyli celnicy
i przedstawiciele służb granicznych, chociaż ci drudzy
jakby mniej.
Kiedy wspomnieniowo otworzyłem swój stary
niebieski paszport wydany
w 1986 r., przypomniałem
sobie, że obowiązywał jedynie w krajach tzw. obozu socjalistycznego, a więc
w ZSRR, Niemieckiej Republice Demokratycznej,
Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech.
Wspominam dlatego, że dla
młodego pokolenia Polaków
i Słowaków brzmi to jak opowieść o żelaznym wilku. Pozostałe kraje Europy, świata
były dla nas z tym paszportem nieosiągalne aż do czasu układu Schengen w 2007
REKLAMA

r., do którego przystąpiły
oba kraje.
Na Słowację, do Czechosłowacji raczej nikt nie wybierał się na wycieczkę indywidualnie. Raczej jeździło się w
ramach wycieczek zakładowych, czy też w ramach tzw.
wymiany młodzieży, bądź
w przypadku Mniszka nad Popradem uczestnictwa w Spływie Przyjaźni na Popradzie organizowanym wspólnie przez
nowosądecki Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej
z czechosłowackim SZM.
Ilekroć autobus zbliżał się
do Mniszka, zaczynała panować nerwowa atmosfera. Jeden drugiego upominał,
by zachowywać się cicho, bo
a nuż pogranicznik, czy celnik każe wszystkim wyjść
z autokaru.
Pogranicznik i celnik byli
prawdziwymi bogami naszego losu na granicy. Bardziej
to dotyczyło służb czechosłowackich, kiedy powracaliśmy do Polski. Wtedy padał
na wszystkich blady strach,
czy przypadkiem nie zabiorą nam pary trampek, dresu, piłki do futbolu, piwa albo
czekolady. Mój Boże! Prawdziwi żebracy – przemytnicy. Bo trzeba podkreślić, że
w Czechosłowacji sprzęt
sportowy to był pożądany
przez Polaków towar. Ileż
poniżenia człowiek przeżył,
kiedy ruda celniczka słowacka swoim paluchem przebijała np. celofanowe woreczki z krupicą, traktując
to jako gigantyczny przemyt
zubożający handel słowacki.

Tych towarów w Polsce nie
było. A szczytem poniżenia
było już wezwanie do kontroli osobistej. Oddzielnie kobiet
i mężczyzn.
Kiedy w grudniu 2007 r.
z hukiem przedstawiciele władz
samorządowych Piwnicznej i
Starej Lubowni usuwali szlaban graniczny w Mniszku nad
Popradem, wspominano stare
socjalistyczne dzieje. Słowakom wcale nie było lżej a nawet gorzej pod względem ideologiczno-propagandowym,
zwłaszcza kiedy wybuchła
w Polsce w 1980 r. „Solidarność”. Opowiadali mi słowaccy przyjaciele, że kiedy
nawiązali kontakty młodzieżowe ze swoimi rówieśnikami - licealistami z Nowego
Sącza, to w trakcie powrotu
do domu w Mniszku wszystkich poddano kontroli osobistej, czy aby nie przewożą „solidarnościowych”
ulotek, broszur, pisemek.
Na Słowacji socjalizm kwitł
i umacniała się wieczna przyjaźń Czechosłowacji z ZSRR,
a w Polsce wybuchła rewolucja. Słowacy też zapewne
nie mają dobrych wspomnień
z przejściami granicznymi
z Polską.
No cóż, tak było. Dzisiaj pięknym miastem nad
Popradem pieszo, rowerem, samochodem człowiek
przejeżdża i nikt go nawet
nie zatrzymuje. O tamtych
ponurych czasach przypomina jedynie dawny budynek pograniczników i celników od lat stojący pusty
w Mniszku.

Jerzy Wideł
Z klobúka

K

eď prechádzam cez
poľsko-slovenský
hraničný prechod v
Mníšku nad Popradom alebo v Lesnici, pri spomienke
na udalosti spred desiatich
rokov, mám do dnešného
dňa zimomriavky.
To nebola priateľská hranica, aj napriek oficiálnej
propagande, ktorá hovorila o priateľstve medzi Poľskou ľudovou republikou
a Československou socialistickou republikou. Nepríjemnú atmosféru tvorili predovšetkým colníci
a zástupcovia pohraničných
služieb, hoci tí druhí trošku menej.
Keď som si nedávno
otvoril svoj starý modrý
pas, vydaný v roku 1986,
spomenul som si, že platil len v krajinách tzv. socialistického bloku, teda
v ZSSR, Nemeckej demokratickej republike, Československu, Bulharsku, Rumunsku a v Maďarsku.
Spomínam to preto, že
pre mladú generáciu Poliakov a Slovákov to znie úplne ako rozprávka. Ostatné
krajiny boli pre nás s týmto pasom nedosiahnuteľné
a tak to bolo až do roku 2007,
kedy došlo k rozšíreniu

schengenského priestoru
o nové členské štáty, vrátane Poľska a Slovenska.
Na Slovensko, teda do
Československa sa takmer
nikto nevyberal individuálne. Skôr to boli výlety
z rôznych závodov, alebo
v rámci tzv. výmeny mládeže, alebo v tomto konkrétnom prípade účasti na
„Priateľskom splave na rieke Poprad“, ktorý organizoval novosadecký Zväz
poľskej socialistickej mládeže a československé SZM.
Keď sa autobus blížil ku
štátnej hranici, začala vládnuť napätá atmosféra. Jeden druhého napomínal,
aby bolo ticho, lebo pohraničník alebo colník nás
môže vykázať z autobusu.
Pohraničník a colník boli
skutočnými bohmi nášho
osudu na hranici. Viac sa
to ale týkalo československých služieb, keď sme sa
vracali do Poľska. Vtedy
sme sa všetci strašne báli,
či nám náhodou nezoberú tenisky, dres, futbalovú
loptu, pivo alebo čokoládu.
O môj Bože! Skutočný žobráci – pašeráci. Lebo treba
zdôrazniť, že v tomto období bolo športové vybavenie v Československu veľmi
žiadaný tovar.
Koľko poníženia si človek prežil, keď sa colníkova
ruka prebíjala napr. cez celofánové krupicové vrecká,
chápajúc to ako obrovské
pašeráctvo, poškodzujúce
slovenský obchod. Tento tovar v Poľsku nebol.

A vrcholom poníženia bolo
vyzvanie na osobnú kontrolu. Samostatnú pre mužov a ženy.
Kedy v decembri 2007
zástupcovia mestských samospráv z Piwnicznej
a Starej Ľubovni odstránili hraničnú závoru v Mníšku
nad Popradom, spomínalo sa na staré socialistické časy. Slováci to vôbec
nemali ľahšie a dokonca
horšie, čo sa týka ideologickej
propagandy, predovšetkým
keď v Poľsku v roku 1980 začala pôsobiť Solidarita.
Moji slovenský priatelia mi rozprávali, že keď
nadväzovali mládežnícke kontakty so svojimi rovesníkmi s gymnazistami
z Nowego Sącza, tak počas
návratu domov v Mníšku
boli všetci podrobení osobnej kontrole, či náhodou
neprevážajú letáky, alebo brožúrky o Solidarite.
Na Slovensku socializmus
rozkvital a posilňovalo sa
večné priateľstvo Československa so Sovietskym
zväzom, a v Poľsku vybuchla revolúcia. Slováci tiež
určite nemajú dobré spomienky na hraničné prechody s Poľskom.
No čo už, takto to bolo.
Dnes cez pekné mesto nad
Popradom možno prejsť
pešo, na bicykli, auto a nikto vás dokonca ani nezastaví. A tieto pochmúrne dni
nám pripomína len budova
bývalej pohraničnej a colnej
stráže, ktorá stojí prázdna
v Mníšku nad Popradom.
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Gastronomia / Gastronómia
Chcemy, aby ludzie do nas wracali

- Pierwotnie, w tym miejscu przy domu,
który kupiliśmy 8 lat temu, stał stary spichlerz. Przenieśliśmy go trochę wyżej. Od
niego pochodzi nazwa. Budynek zrekonstruowaliśmy, przebudowaliśmy i w 2012 r.
otworzyliśmy - mówi właściciel Peter Lenárt.
Do obłożonego cegłą i drewnem pomieszczenia o wpół do dziewiątej rano
wchodzi jego żona Weronika z rocznym
synkiem Aleksandrem w ramionach.
- Pracowaliśmy wraz z żoną w Alpach
austriackich i spodobało nam się, w jaki
sposób funkcjonują tam przedsiębiorstwa rodzinne, i postanowiliśmy spróbować zrobić coś takiego u nas w domu tłumaczy Peter.
Oprócz 18 rodzajów pizz, prawdziwego
hamburgera wraz z sałatką, Sypanec oferuje kompleksową obsługę uroczystości
rodzinnych, firmowych, urodzin oraz inne
imprezy. - Na razie, chwała Bogu, jest zainteresowanie. Na górze mamy trzy pokoje na zakwaterowanie, gdzie zmieści się
od 5 do 7 osób. Funkcjonujemy głównie
w weekendy, kiedy mamy imprezy. W tygodniu mamy otwarte od godz. 16. - mówi
własciciel.
- Staramy się, aby nasze dania i usługi
miały zawsze dobrą jakość. Chcemy, aby
REKLAMA

ludzie do nas chętnie wracali. Gdy ktoś
u nas zamówi pizzę lub sałatkę, chcemy,
aby za każdym razem dania smakowały
identycznie. W każdą działalność powinien
być zaangażowany także właściciel i powinien włożyć w tą pracę kawałek swojej duszy - twierdziPeter Lenárt z bartoszowskiego Sypanca.
MARIO HUDÁK

aj ten názov. Zrekonštruovali sme to, niečo
aj pristavili, a v roku 2012 otvorili,“ hovorí
majiteľ Peter Lenárt.
Do tehlou a drevom obloženého baru o pol
deviatej ráno práve vchádza jeho manželka
„Pôvodne tu, pri starom dome, ktorý sme Veronika s ročným Alexandrom na rukách.
pred ôsmimi rokmi kúpili, stál starý sypanec. „Pracovali sme so ženou v rakúskych Alpách
Ten sme neporušený preniesli vyššie, preto a páčilo sa nám, ako tam fungujú rodinné
podniky, tak sme si povedali, že to vyskúšame
u nás doma,” vysvetľuje Peter.
Okrem osemnástich druhov pizze, poctivého hamburgera a šalátu k tomu, ponúka Sypanec kompletný servis na párty, firemné akcie, narodeniny, promócie a iné oslavy. “Zatiaľ
nám to, chvalabohu, ide. Hore máme tri izby
na ubytovanie, kde sa zmestí päť až sedem
ľudí, no fungujeme hlavne cez víkendy, keď
máme akcie. Cez týždeň máme otvorené od
štvrtej poobede,” hovorì majiteľ.
„Snažíme sa, aby naše jedlo a služby
boli dlhodobo štandardné kvalitné, pretože niektorí klienti k nám prídu iba raz za
čas. Chceme však, aby sa k nám vždy radi
vrátili. Keď si niekto u nás dá pizzu
alebo šalát, chceme,
aby chutili rovnako.
Do podnikania by
mal byť, podľa nás,
vždy zaangažovaný
aj majiteľ a dať do tej
práce aj kus svojej
duše,” dodáva Peter Lenárt z bartošovského Sypanca.
Sypanec Bartošovce. Jakość oraz klimat rodzinny.
Stary spichlerz, według którego otrzymał obiekt swoją nazwę
Starý sypanec podľa ktorého dostal podnik svoj názov.
MARIO HUDÁK
Kvalita, charizma a rodinná atmosféra.
Pizza, bar a reštaurácia „Sypanec“ v Bartošovciach,
len pár kilometrov od Bardejova, je rodinný podnik. Návštevníkom ponúka nefalšovanú domácu
atmosféru, kvalitné jedlo a príjemné posedenie.

FOT.: MH

Pizzeria, knajpa i restauracja „Sypanec“ w Bartošovciach, miejscowości usytuowanej zaledwie
kilka kilometrów od Bardejowa, to przedsiębiorstwo rodzinne. Swoim klientom oferuje klimat rodzinny, jedzenie dobrej jakości i przyjemne spędzenie czasu.

Chceme, aby sa tu ľudia vracali
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Z kuchni / Z kuchyne
Na našich stoloch sa v poslednom období začali objavovať jedlá s rôznymi exotickými názvami. Pripravujeme kuskus, svojím hosťom servírujeme hummus, alebo rozmanité dipy, deťom
ponúkame ovocné sorbety. Odkrývanie kulinárskych chutí sveta
je úžasnou vecou. Vieme ako chutí Španielsko, Taliansko či Ázia.
Pamätáme si však ešte ako chutí Bardejov?
V roku 2010 pani Mária Udičová z Bardejova vydala nenápadnú knižku pod názvom Malá ľudová kuchárka, Jedlá z bardejovského regiónu. Je to unikátna zbierka receptov, ktoré pochádzajú práve z nášho regiónu. Nájdete v nej polievky, hlavné
jedlá, ale aj vianočné, či veľkonočné jedlá.
Kokošky, gugeľ, cušpajz a iné miestne špeciality si tak, aj vďaka
nej, znova našli cestu do našich kuchýň. Dnes Vám predstavíme
jeden z jej receptov. Keďže je práve sezóna kôpru a šťaveľa, vybrali sme pre vás recept na kôprovú a šťaveľovú omáčku.

Budeme potrebovať:
Maslo, múka, soľ, korenie, kyslá smotana, kôpor, alebo šťaveľ.

Postup:
Urobíme svetlú zápražku a podlejeme ju vodou. Osolíme, okoreníme a pridáme posekaný kôpor. Keď všetko prevrie, pridáme
kyslú smotanu a necháme ešte trochu prevrieť. Pri šťaveľovej omáčke postupujeme ako pri kôprovej, ale namiesto kôpru
dáme posekaný šťaveľ.

Hiszpania, Włochy lub Azja. Pamiętacie jeszcze jednak jak smakuje Bardejów?
W 2010 r. pani Mária Udičová z Bardejowa wydała małą książeczkę pod tytułem „Mała ludowa kucharka, dania z regionu
bardejowskiego”. To unikalny zbiór przepisów, które pochodzą
właśnie z naszego rejonu. Znaleźć tam można zupy, dania główne, ale również dania bożonarodzeniowe i wielkanocne.
Kokošky, gugeľ, cušpajz i inne specjalności, również dzięki niej,
znów znalazły drogę do naszych kuchni. Dzisiaj przedstawiamy
jeden z jej przepisów. Ze względu na to, że jest sezon na koper
i szczaw, wybraliśmy przepis na sos szczawiowy i koperkowy.
Sos koperkowy lub szczawiowy

Vyskúšajte tento recept a pripomeňte si chuť detstva. Jedlá,
ktoré kedysi pre nás pripravovali naše mamky, či babky.
(RED.)

PODPIS FOT.WWW.ZAJADAM.PL

Kôprová a šťaveľová omáčka

Sos koperkowy i szczawiowy
Na naszych stołach w ostatnim czasie pojawiają się dania z różnymi egzotycznymi nazwami. Przygotowujemy kuskus, swoim gościom podajemy hummus, lub różnego rodzaju dipy,
dzieciom oferujemy sorbety owocowe. Odkrywanie smaków
kulinarnych świata to świetna sprawa . Wiemy jak smakuje

A hotovo! Prajeme vám dobrú chuť!

Bigos staropolski
Składniki:
O,5 kg kapusty białej
1,5 kg kapusty kiszonej
ok. 75 dag kiełbasy
75 dag mięsa różne rodzaje
(łopatka/karczek)
25 dag wędzonego boczku
7 dag suszonych grzybów
2 cebule
15 dag powideł śliwkowych/
ewentualnie suszone śliwki
1 szklanka czerwonego wina
wytrawnego
4 ząbki czosnku
Kminek, ziele angielskie, owoc
jałowca, liść laurowy, pieprz
ziarnisty, sól, papryka słodka, mały słoiczek koncentratu
pomidorowego

Sposób przygotowania:
1.Kapustę kwaszoną pokroić na
krótkie nitki, odcisnąć sok do naczynia i odstawić, kapustę zalać wodą i gotować około 1 godziny razem z grzybkami (wcześniej

namoczonymi), liściem laurowym
i zielem angielskim. Kapustę białą poszatkować i dodać do kiszonej
po około 30 minutach gotowania.
Dalej gotować do miękkości połączone kapusty.
2.W czasie gotowania spróbować,
czy jest dobrze kwaśna – jeżeli
jest mało kwaśna dodać odciśnięty sok, a gdy jest kwaśniejsza niż
chcemy – odlać wodę, ponownie
zalać gorącą wodą i gotować.
3.Mięso umyć, pokroić w drobną
kostkę, przyrumienić na rozgrzanym tłuszczu ze wszystkich stron
około 10 min. Następnie włożyć do
gotującej się kapusty i dusić około
1 godziny do miękkości.
4.Boczek wędzony pokroić
w kostkę i wysmażyć. Pod koniec
smażenia dodać cebulę pokrojoną
w kostkę i podsmażyć, aby cebulka się zrumieniła. Kiełbasę obrać
ze skórki, pokroić w kostkę i również podsmażyć.
5.Do bigosu dodać powidła/suszone śliwki wcześniej namoczone, koncentrat pomidorowy, zioła,

przyprawy, posiekany czosnek
i czerwone wino.
Dusić razem na małym ogniu przez
ok. 20- 30 min.
Smak bigosu ogromnie podnosi
dodatek czerwonego wina.
Im bigos zawiera więcej gatunków mięsa i wędlin, tym jest lepszy. Smacznego!
(RS)

Przygotowanie:
Sporządzamy zasmażkę i podlewamy wodą. Dodajemy sól,
przyprawy i posiekany koper. Gdy całość się już zagotuje dodajemy śmietanę i chwilę jeszcze gotoujemy. Przy sosie szczawiowym postępujemy identycznie jak przy koperkowym, tylko zamiast koperku dodajemy posiekany szczaw.

Gotowe! Życzymy smacznego!
Wypróbujcie ten przepis i przypomnicie sobie smaki dzieciństwa. Dania, które kiedyś dla nas przygotowywały nasze mamy
i babcie.
(RED.)

Spôsob prípravy:

Staropoľský bigos
Suroviny:
0,5 kg bielej kapusty
1,5 kg kyslej kapusty

Elegancia a jemnosť Stadion Restaurant

V našej luxusne zariadenej a klimatizovanej
reštaurácii máte od pondelka do nedele
možnosť vychutnať si výnimočné
gastronomické špeciality.
Naše jedlá zaručujú vizuálny i kulinársky
zážitok. Skutočným lákadlom je tiež bohatý
výber slovenských vín. A k tomu všetkému
vám ponúkame aj komfortné ubytovanie.

masło, mąkę, sól, przyprawy, śmietanę, koperek lub szczaw.

0,75 kg klobásy
0,75 kg mäsa, rôzne druhy
(pliecko/krk)
0,25 kg údenej slaniny
0,7 kg sušených húb
2 ks cibule
0,15 kg slivkového lekváru/
prípadne sušené slivky
1 pohár suchého červeného vína
4 strúčiky cesnaku
Rasca, nové korenie, borievky,
bobkový list, celé čierne korenie,
soľ, sladká paprika
Malý paradajkový pretlak

1. Kyslú kapustu pokrájajte
nadrobno, vytlačte šťavu do nádoby
a odstavte, kapustu zalejte vodou
a varte asi jednu hodinu spolu s hubami (ktoré ste predtým namočili),
novým korením a bobkovým listom.
Bielu kapustu pokrájajte
a pridajte ku kyslej kapuste po 30tich minútach varenia. Varte, až
kým kapusta nezmäkne.
2. Počas varenia vyskúšajte, či je
dostatočne kyslá, ak je málo kyslá,
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určite prispeje k pohodliu vášho pracovného
či súkromného stretnutia, rodinnej oslavy
alebo slávnostnej večere.

Będziemy potrzebować:

Nájdete nás na
Družstevnej ulici číslo 1
v areáli futbalového štadiónu
v Bardejove.

tak pridajte vytlačenú šťavu a keď
je kyslejšia než chcete, odlejte
vodu, pridajte horúcu vodu a ďalej varte.
3. Mäso umyte a pokrájajte na
drobné kocky, smažte na rozohriatom tuku zo všetkých strán asi
10 minút. Následne vložte do variacej sa kapusty a duste hodinu,
až kým kapusta nebude mäkká.
4. Slaninu pokrájajte na kocku
a osmažte. Na záver pridajte na
kocky pokrájanú cibuľu a smažte,
až kým nezružovie. Klobásu ošúpte, pokrájajte na kocku a osmažte
5. Do bigosu pridajte lekvár/predtým namočené sušené slivky, paradajkový pretlak, bylinky, koreniny, posekaný cesnak a červené
víno.
Duste spolu na malom ohni asi 20
- 30 min.
Chuť bigosu ešte zvýrazní červené víno.
Čím viac druhov mäsa a údenín
bigos obsahuje, tým je chutnejší.
Dobrú chuť!
(RS)
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Turystyka / Turistika
Weekendowe wakacyjne połączenie autobusowe Víkendové prázdninové
Krynica-Zdrój, oddalonym zaledwie 30
km od Bardejova.

Fundacja Komunitná nadácia Bardejov już
po raz czwarty odnawia weekendowe połączenie autobusowe między uzdrowiskiem
Bardejovske Kúpele i miastem Bardejów
a największym polskim uzdrowiskiem

FOT. KAOSG

Autobus będzie kursować w każdą
sobotę podczas wakacji, odjeżdżając

o godz. 9. z uzdrowiska Bardejovske
Kúpele, o 9.15 sprzed holu dworca kolejowego w Bardejowie. Z Krynicy wracać będzie o godzinie 16. Jednocześnie dla mieszkańców i zwiedzających
z Krynicy będzie wyjeżdżać autobus do
uzdrowiska Bardejovske Kupele o godzinie 10. i wracać do Krynicy o godzinie 15. Cena biletu w obie strony
w ubiegłym roku wynosiła 5 euro.
To wyjątkowe połączenie transgraniczne zostało po raz pierwszy
zrealizowane trzy lata temu w ramach projektu międzynarodowego
„Od aktywnego obywatela do obywatela europejskiego”. Jego celem jest
ułatwienie mieszkańcom obu miejsc
przygranicznych wzajemnego poznawania swoich kultur, zabytków, przyrody i wzmacnianie między naszymi
narodami poczucia przynależności do
Europy.

autobusové spojenie

Komunitná nadácia Bardejov už po štvrtý - krát obnovuje víkendové autobusové spojenie Bardejovských Kúpeľov a Bardejova s najväčšími poľskými kúpeľmi Krynica,
vzdialenými 30 km od Bardejova.
Spoj bude premávať každú sobotu počas letných prázdnin s odchodom o 9.00 z Bardejovských
Kúpeľov a o 9.15 od vestibulu Železničnej stanice
v Bardejove.
Naspäť bude odchádzať z Krynice o 16.00. Zároveň
pre Kryničanov bude odchádzať z Krynice do Bardejovských Kúpeľov o 10.00 a odchádzať naspäť do Krynice o 15.00.
Cena obojsmerného lístka bola v minulom roku 5 Eur.
Toto ojedinelé cezhraničné spojenie bolo pred troma
rokmi realizované v rámci medzinárodného projektu
„ Od aktívneho občianstva k Euroobčianstvu“ s cieľom
uľahčiť obyvateľom dvoch prohraničných miest vzájomné spoznávanie svojich kultúr, pamätihodností, prírodných krás a posilňovať tak medzi našimi národmi pocit
európskej spolupatričnosti.
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Areał sportowy oferuje:

Kontakt:

• siatkówkę plażową
SK
SK-BLS-Bardejov

• tenis plażowy

+421
+ 911 622 737

• Możliwość grillowania, wykorzystanie areału
na imprezy firmowe

Spróbujmy kompleksowo i ekologicznie!
ZE STACJĄ ECO DOG TOILET prosto i skutecznie
Higieniczne wyprowadzanie psów nigdy nie było prostsze! STACJA ECO DOG TOILET to rewolucyjne urządzenie, które
rozwiązuje problem wyprowadzania psów i dzięki temu jest praktyczne i bezcenne dla całego społeczeństwa. Może być zainstalowana gdziekolwiek, nie musi mieć specjalnie do tego przeznaczonego miejsca i ochrania to, na czym nam najbardziej
zależy – nasze otoczenie oraz środowisko naturalne. Dzięki STACJI ECO DOG TOILET właściciel psa już nie musi nosić ze sobą
woreczków, rękawiczek na ekskrementy albo zastanawiać się nad tym, gdzie może wyprowadzać psa i w jaki sposób
posprzątać po nim. Pies ma przeznaczoną dla siebie przestrzeń, gdzie może załatwić swoją potrzebę bez stresu i ograniczeń i
cieszy się na chwilę, gdy zostanie wyprowadzony na spacer. Unikatowość STACJI ECO DOG TOILET polega na stworzeniu
ekologicznych miejsc do wyprowadzania psów, które pomagają całkowicie eliminować psie ekskrementy ze stref mieszkalnych, parków i ulic. Jednocześnie zapobiegają wysychaniu trawników, krzewów, drzew, rdzewieniu ławek, słupów znaków
drogowych, barierek placów zabaw i oświetlenia publicznego, co związane jest z wysokimi kosztami ich utrzymania i renowacji. Chrońmy środowisko przyrodnicze każdego dnia prosto i efektywnie i jednocześnie zapewnijmy pieskom spokojne i naturalne wyprowadzanie!
„Pies to jedyne stworzenie na świecie, które będzie Cię kochać więcej niż siebie.“

Więcej informacji na stronie www.ecodogtoilet.com

Josh Billings

Tel.: +48 600 618 719
e-mail: j.gasiorowska@ecodogtoilet.com
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Granice / Hranice
Szlabanów już nie ma, a patrole są wspólne Závory už nie sú, hliadky sú spoločné
Odcinek granicy polsko – słowackiej ma 319,49
km długości. Ochraniany przez KaOSG, jest tzw.
wewnętrzną granicą Strefy Schengen. Przekraczanie tej granicy odbywa się w dowolnym miejscu i czasie, bez dokonywania kontroli granicznych. Wynika to z tzw. swobody przepływu osób
w ramach strefy Schengen.

spotkania w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego RP. Wymiana informacji odbywa się również poprzez Centrum
Współpracy Policyjnej i Celnej w Trstenie
- wyjaśnia Dorota Kądziołka.
(AM)

Poľsko-slovenská hranica je dlhá 319,49 km.
Prekračovať hranicu možno na ľubovoľnom
mieste a čase, bez hraničných kontrol. Vyplýva
to z tzv. voľného pohybu osôb v rámci schengenského priestoru.

FOT. KAOSG

Straż Graniczna prowadzi wspólne patrole ze stroną słowacką w celu ujawniania nielegalnego pobytu cudzoziemców
oraz niezgodnego przekraczania granicy
państwowej.
- Patrolowane są tereny przyległe do
granicy państwowej i terytoria w głębi
kraju - na obszarze województwa małopolskiego, w tym główne szlaki komunikacyjne - mówi rzecznik KaOSG Dorota
Kądziołka.
Od początku istnienia KaOSG do końca
maja tego roku, odbyto 65 wspólnych patroli po stronie polskiej (38 w roku 2016 i 27
od początku 2017 r.) i 66 wspólnych patroli
po stronie słowackiej (39 w roku 2016 i 27 od
początku roku 2017). Ujawniono np. 3 przypadki cudzoziemców, którzy przybyli na terytorium RP przez granicę polsko-słowacką w naczepie tira wiozącego rudę cynku.
- Współpraca pomiędzy stroną polską
i słowacką odbywa się w sposób ciągły poprzez dzielenie się doświadczeniami, wymianę informacji, szkolenia, podejmowanie wspólnych czynności, jak choćby
wspólne patrole. Organizowane są także
spotkania poszczególnych pionów merytorycznych z obu służb, a także organizowane

Poľská pohraničná stráž má spoločné
hliadky so slovenskou stranou, cieľom ktorých je odhalenie nelegálneho pobytu cudzincov a nesprávne prekračovanie štátnej hranice.
„Strážené sú oblasti v blízkosti štátnej
hranice aj územia vo vnútri krajiny na
území malopoľského kraja, vrátane hlavných komunikačných ťahov,“ povedala
hovorkyňa Karpatského oddelenia pohraničnej stráže Dorota Kądziołka.
Od začiatku existencie Karpatského oddelenia pohraničnej stráže, sa do konca tohto roku uskutočnilo 65 spoločných
hliadok na poľskej strane (38 v roku 2016
a 27 od začiatku roku 2017) a 66 spoločných hliadok na slovenskej strane (39 v
roku 2016 a 27 od začiatku roka 2017). Odhalené boli tri prípady cudzincov, ktorý sa
dostali na územie Poľska cez poľskoslovenskú hranicu v prívese auta, ktorý
viezol zinkovú rudu.
„Spolupráca medzi poľskou a slovenskou stranou sa uskutočňuje kontinuálnym spôsobom prostredníctvom výmeny
skúsenosti, informácií, školení, spolupráce v rôznych iných oblastiach, ako sú
napríklad spoločné hliadky.
Organizované sú tiež stretnutia jednotlivých oddelení a stretnutia v rámci Hraničného splnomocnenca Poľskej republiky.
Výmena informácií je realizovaná aj prostredníctvom Oddelenia pre medzinárodnú policajnú spoluprácu v Trstenej,“ dodala Dorota Kądziołka.
(AM)
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Biuro turystyczne Bardejów

Radničné námestie 21 , 085 01 Bardejov, tel.:+421 54 474 4003
email: tik@bardejov.travel

Zaproszenie do Bardejova
Biuro informacji turystycznej, znane pod
skrótem TIK.BARDEJOV, zajmuje się usługami turystycznymi już od 2005r..
Znajdujemy się przy Placu Ratuszowym
(Radničné námestie 21), bezpośrednio w historycznym centrum miasta. Wielkie zielone "i" można zobaczyć ze wszystkich stron .
Zaproszenie na piesze spacery:
W czasie letniego sezonu turystycznego oferujemy codziennie spacery wraz
z przewodnikiem po historycznym centrum
miasta, uzdrowisku Bardejowskie Kupele albo po kościółkach drewnianych w naszej okolicy.
Zwykła trasa po historycznym centrum
trwa zazwyczaj 60 minut. Podczas niej prezentowane są głównie fakty historyczne, legendy, ciekawe osobowości i najbardziej
znaczące wyróżnienia. Do tej pory najbardziej znaczącym wyróżnieniem jest wpis na
Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego (UNESCO) w listopadzie
2000r. Wyjątkowość tego wyróżnienia polega

w nienaruszonym układzie urbanistycznym
miasta, nie tylko historycznego centrum ale
również jego bocznych uliczek. Widzimy więc
rynek wraz z domami mieszczańskim, tak
jak go w XV. wieku zaprojektowali niemieccy
osadnicy, którzy przyjechali tutaj na zaproszenie króla węgierskiego 600 lat temu. Wchodzimy do pierwszej uliczki bocznej, gdzie znajduje się Dom Kata, który służył przede wszystkim
jako mieszkanie dla kata, ale mieściło się w
nim również więzienie i sala tortur. Następnie
zobaczymy imponującą Grubą Basztę oraz
system fortyfikacji składający się z trzech murów, budowę których zaczęto już w XIV wieku. Kolejne ciekawostki, które przedstawimy
to Słup Lampowy, gdzie ścinano głowy, największy dom mieszczański, tak zwany Dom
Rhodiego, Kościół Św. Jana Chrzciciela, nazywany również „Klasztorny“, "mała" synagoga
żydowska, która posiada jedno z najlepiej zachowanych wnętrz na Słowacji i inne. Po kilku
krokach znajdujemy się w parku Emila Korbu
z widokiem na magazyn solny oraz fontannę
stojącą w miejscu pierwotnego młyna. Zaraz

obok przywita nas największa dominanta
miasta Bardejów – Bazylika Św. Idziego, której wnętrze dekoruje 11 ołtarzy skrzydłowych.
Nasz spacer zakończymy przy najpiękniejszym budynku rynku – historycznym ratuszu.
We wnętrzu mieści się ekspozycja Muzeum
Szaryskiego a na zewnątrz budynek dekoruje wiele rzeźb kamiennych, dekoracji i detali.
Ciekawostką jest szczególnie chłopczyk pokazujący goły tyłek... Nigdy go nie zauważyliście? Nie wiecie dlaczego tam jest? Przyjdźcie na spacer pieszy a dowiecie się...
Godziny otwarcia:
SEZON LETNI:
(maj – wrzesień)
PO – PT: 09.00 – 17.30
SO: 09.00 – 16.00
NIE: 10.00 – 16.00
SEZON ZIMOWY:
(październik – kwiecień)
PO – PT: 09.00 – 17.00
SO: zamknięte
NE: zamknięte
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UZDROWISKO KRYNICA-EGIESTÓW S.A.

UzdrowiskoKrynica-egiestówS.A.czerpiczbogatej
tradycjilecznictwauzdrowiskowego,wykwalikowanej
kadrymedycznejorazadoskonaejbazyzabiegowej,
zapraszaPastwadonajpi kniejszegozaktku
naszegokraju-Krynicy-Zdroju.
Bazanoclegowazlokalizowanawsamymcentrum
uzdrowiskawobiektach:
*NowyDomZdrojowy-tel.18-471-28-15,
*StaryDomZdrojowy-tel.18-471-28-18,
*Patria-tel.18-471-28-11,
*Nowe azienkiMineralne-tel.18-471-23-31.

Zabiegi
BazazabiegowaUzdrowiskaKrynica-egiestów
oferujeszerokgam zabiegów,wtymunikatowe
wskalieuropejskiejsuchekpielegazowe,kpiele
ozonoweorazleczeniezimnemwkriokomorze
ogólnoustrojowej.

Wleczeniuwykorzystujesi m.in.zabiegi:

Polecamy:
*pokojeozrónicowanymstandardzie
*apartamenty
*posikidietetyczne

HYDROTERAPEUTYCZNE

*kpielemineralne
*masaepodwodneiwirowe
*biczeszkockie
*kpieleperekowe

Oferujemy:
*pobytyhotelowezeniadaniem
*pobytykomercyjnerónejdugoci
*pobytyrehabilitacyjne
*pobytysanatoryjne
Zasprawwartociwódmineralnych,jakrównie
unikalnychwalorówklimatuikrajobrazu,wiodcymi
kierunkamileczniczymiwnaszymUzdrowiskus:
*chorobyreumatologicznechorobykrwiiukadu
krwiotwórczego
*cukrzyca
*chorobynerekidrógmoczowych
*chorobyukadunerwowego
*chorobyukadutrawienia
*chorobykobiece

BOROWINOWE

*okady
*tampony
*galwanoborowina
ELEKTROLECZNICZE

*interdyn
*didynamik
*jonoforeza
*terapuls
WIAT OLECZNICZE

*laser
*lampasolux
*Bio-V

KINEZYTERAPIA

*gimnastyka
*gimnastykaspecjalistycznaUGUL
*ergometryrowerowe

Polub nas na
Kryniczanka Naturalna Woda Mineralna

tel. +48-18-477-74-32
+48-18-471-22-23
fax+48-18-477-74-30
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atrakcje na wyciągnięcie ręki
Stary Sącz atrakcie na dosah ruky

Koncerty • Jarmarki • Zabytki • Wypoczynek Rekreacja • Regionalna kuchnia
Koncerty • Jarmoky • Pamiatky • Odpočinok • Rekreácia • Regionálna kuchyňa

5-9 lipca, Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej
22-23 lipca, Jarmark Świętej Kingi
22 lipca, koncerty Szymona Wydry/Carpe Diem i Future Folk
23 lipca, Oratorium o św. Kindze
14-28 lipca XII Międzynarodowy Plener Malarski
19-20 sierpnia, Starosądecki Jarmark Rzemiosła
31 sierpnia - 2 września, Pannonica Folk Festiwal/Barcice nad Popradem

stary.sacz.pl

facebook.com/gminastarysacz

30
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Športový areál ponúka:
• plážový volejbal
• plážový tenis a tenis
• Možnosť grilovania, využitia areálu
álu na firemné akcie

Kontakt:
SK-BLS-Bardejov
SK
0911 622 737

Najlepšie vône vo výnimočných cenách!

Zásahové, pracovné a slávnostné odevy,
obuv, rukavice a prilby,
ŚĂĚŝĐĞ͕ƐĂǀŝĐĞĂƌŽǌĚĞűŽǀĂēĞ͕
ŶĄũĚĞƚĞǀƓĞƚŬŽƉƌĞŚĂƐŝēƐŬǉƓƉŽƌƚ͕
hasiace prístroje, plávajúce a kalové
ēĞƌƉĂĚůĄ͕ƉƌĞƚůĂŬŽǀĠǀĞŶƟůĄƚŽƌǇ͕
ĚǉĐŚĂĐŝĞƉƌşƐƚƌŽũĞ͕ƚĞƌŵŽŬĂŵĞƌǇ͕
ůĞǌĞĐŬĄǀǉƐƚƌŽũ͕ǀǉƐƚƌŽũŶĂǀŽĚŶƷǌĄĐŚƌĂŶƵ͕
zdravotnícke vybavenie

www.feuershop.eu

Podnik pre pravých kaviarenských
povaľačov, ale aj milovníkov
miešaných nápojov.
Nájdete nás Stöcklova 19

TommysBardejov

Tel.: 0908 614 145
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KALENDARIUM LETNICH WYDARZEŃ KULTURALNYCH
• City Tour – zwiedzanie centrum historycznego z przewodnikiem 3,90€/osoba (90 min.)
• Lato Kulturalne Bélu Kélera. Zespół
koncertów muzyki klasycystycznej, poświęcony pamięci skrzypka, dyrygenta i
kompozytora światowego formatu – Bélu
Kélera.
• Dni Organowe Jozefa Grešáka (Bazylika św. Egidia). Międzynarodowy festiwal
muzyki organowej, poświęcony pamiątkę słynnego bardejowskiego kompozytora
i organisty– Jozefa Grešáka. Wystąpienia
znanych organistów z różnych zakątków
świata odbywają się we wybrane letnie
dni w średniowiecznej Bazylice św. Egidia.
Międzynarodowe Lato Muzyczne
(uzdrowisko Bardejovské kúpele – hotel Astória). Najbardziej popularne wydarzenie w uzdrowisku Bardejovske Kúpele .
Wieczorowe koncerty muzyki klasycznej w
wykonaniu artystów ze Słowacji i zagranicy tradycyjnie odbywają się w wybranych
letnich dniach w saloniku secesyjnego hotelu Astoria.
• Koncerty promenadowe – pijalnia w
uzdrowisku Bardejowskie Kupele. Koncerty klasycznej muzyki w amfiteatrze przed
pijalnią. Przedstawienia odbywają się w
każdy letni dzień oprócz poniedziałków,
w godz. od 11. do 12. oraz od 16.30 do 18.
• Bardejowskie Dni Uzdrowiskowe,
weekend w połowie lipca.
• Targi Komunitne, druga sobota w miesiącu (maj - październik, Plac ratuszowy).
Zręczni rzemieślnicy, hodowcy, mały producenci i różni kreatywni ludzie z miasta i okolicy.
• Bardejowskie spacery, trzecia niedziela
w miesiącu (Plac ratuszowy). W każdą pogodę, zawsze na inny temat i zawsze oryginalnie. Spacery po zakątkach Bardejowa,
połączone z atrakcyjną prezentacją miejscowej historii i aktualnych ciekawostek.

• Jarmark Bardejowski – 24 –27 sierpnia. Bogaty program kulturalny połączony ze sprzedażą i prezentacją produktów,
największe święto kulturalne w powiecie Bardejów
• Jarmočné baštovanie – podczas jarmarku wystawa nietypowych dziel artystycznych, koncerty, filmy, przedstawienia teatralne, dyskusje, twórczość
rzemieślnicza i sympatyczny klimat.
• Różowy rower – baszta (tydzień przed
jarmarkiem). Okazja aby poznać dzieła miejscowych artystów, muzyków, filmowców, teatrzyków i przedsiębiorców lub specjalnych gości z innych części
Słowacji.
• Bažant Kinematograf - 11 – 14 sierpień. Stylowy retrobus oraz wieczorne
kino pod gołym niebem na historycznym
placu Bardejowa. Kilkodniowe wydarzenie to prezentacja czeskiej i słowackiej kinematografii. Filmowy festiwal Bažant Kinematograf to oryginalne letnie ożywienie
centrum miasta.
• Bod(ka) (lipiec/październik). Bod[Ka:] jako punkt kultury bibliotecznej.
Celem wydarzenia są czytania autorskie
i krótkie przedstawienia gier literacki z
przyjemną muzyką i wyjątkowym klimatem. Impreza odbywa się regularnie
4 razy w roku.
• Reflektor (sierpień, listopad). Wieczór
dyskusyjny, zawsze zajmujący się jakimś
aktualnym tematem ogólnospołecznym.
Zaproszeni są goście z różnych części Słowacji. Dyskusja uzupełniona jest krótkim
programem muzycznym lub filmowym.
Wydarzenie odbywa się 4 razy w roku.
• Board Games – zawsze pierwsza sobota w miesiącu. Niezwykły wieczór, na którym profesjonalni gracze lub lektorzy klubu BoARD GAMES przedstawiają tajemnice
nietypowych gier stołowych.
(JG)

KALENDÁRIUM KULTÚRNYCH UDALOSTÍ
• City Tour – prehliadka historickým
centrom so sprievodcom v cene 3,90€/osoba (90 min.) + návšteva expozície
• Kultúrne leto Bélu Kélera. Súbor koncertov klasickej hudby, venovaný spomienke na huslistu, dirigenta a hudobného skladateľa svetového formátu – Bélu
Kélera.
• Orgánové dni Jozefa Grešáka (Bazilika sv. Egídia). Medzinárodný festival organovej hudby, venovaný pamiatke významného bardejovského skladateľa a organistu
– Jozefa Grešáka. Vystúpenia známych organistov z rôznych krajín sa konajú vo vybrané letné dni počas večerných hodín
vpriestore stredovekej Baziliky sv. Egídia.
• Medzinárodné hudobné leto (Bardejovské kúpele – hotel Astória). Najvýznamnejšia kultúrna udalosť v Bardejovských
Kúpeľoch.
• Promenádne koncerty – kolonáda v
Bardejovský kúpeľoch. S každým letom
prichádzajú do Bardejovských Kúpeľov
koncerty klasickej hudby na amfiteátri pred
kolonádou. Vystúpenia sa konajú každý letný deň okrem pondelkov, a to od 11.00 do
12.00 a od 16.30 do 18.00 hod.
• Bardejovské kúpeľne dni. Víkend v
strede júla patrí tradične Bardejovským
kúpeľným dňom.
• Komunitné trhy – 2. sobota v mesiaci (máj – október, Radničné námestie).
Zruční remeselníci, pestovatelia, drobní výrobcovia a rôzni iní kreatívni ľudia z
mesta a okolia.
• Bardejovské potulky – 3. nedeľa v mesiaci (Radničné námestie) Za každého počasia, vždy na inú tému a vždy originálne. Potulky zákutiami Bardejova, spojené
s atraktívnym podaním lokálnej histórie i
súčasných zaujímavostí.
• Bardejovský jarmok – 24.august až
27.august – bohatý kultúrny program spojený s predajom a prezentáciou výrobkov,

najväčší kultúrny sviatok v Bardejovskom
okrese.
• Jarmočné baštovanie - počas jarmoku. Výstavy netradičných umeleckých diel,
koncerty, filmy, divadelné predstavenia,
diskusie, remeselná tvorba a všeobecná
pohoda.
• Ružový bicykel – bašta (týždeň pred
jarmokom). Príležitosť spoznať diela lokálnych výtvarníkov, hudobníkov, filmárov,
divadelníkov, podnikateľov, aktivistov, či
vzácnych hostí z iných kútov Slovenska.
• Bažant Kinematograf - 11. - 14. august.
Štýlový retroautobus a večerné filmové
zážitky pod holým nebom na historickom
bardejovskom námestí. Niekoľkodňové podujatie prináša každoročne výber z českej
a slovenskej kinematografie. Kočovný filmový festival Bažant Kinematograf je originálnym letným oživením centra mesta.
• Bod(ka) (júl/október). Bod[Ka:] ako
Bod knižnej kultúry. Skvelá príležitosť kultúrneho vyžitia nielen pre fanúšikov dobrej
literatúry. Náplňou podujatia sú spravidla
autorské čítania a krátke inscenácie literárnych diel, doplnené o príjemnú hudbu
a výnimočnú atmosféru. Akcia sa koná pravidelne 4 krát do roka.
• Reflektor (august, november). Moderovaný diskusný večer, vždy zameraný
na niektorú z aktuálnych alebo nadčasových spoločenských tém. Pozornosť zaujmú nevšední hostia z rôznych kútov Slovenska. Okrem toho zvykne byť diskusia
doplnená aj o krátky hudobný alebo filmový príspevok. Akcia sa koná pravidelne 4-krát do roka.
• Board Games – vždy 1.sobota v mesiaci Nevšedný večer, na ktorom Vás profesionálni hráči a lektori klubu moderných
spoločenských hier Board Games zasvätia
do tajov a pravidiel netradičných stolových hier.
(JG)
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Dobry Tygodnik Sądecki i Bardejovsky Reportér
znajdziesz na Facebooku
Bądź na bieżąco! Polub nasze profile na FB!
Dobry Tygodnik Sądecki a Bardejovský reportér
nájdete na Facebooku
Buďte s nami! Zdieľajte naše profily na FB!
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DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

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.

OKNA DACHOWE

WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI

SKYLIGHT PREMIUM
SKYLIGHT

Wyprzedaż
okien
dachowych
SKYLIGHT,

5%
4
t
ba
a
R

DRZWI
WEWNĘTRZNE

*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

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

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

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

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45,
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11,
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl

w w w. t o m e x o k n a . p l
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