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Druga strona
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

AKCJA

5 złotych, 5 minut
Ponad 14,5 tys. zł zebrali organizatorzy
akcji sprzedaży cegiełek, z których dochód przeznaczony jest na rehabilitację
Tomasza Brzeskiego. W akcję pomocy
sądeckiemu sportowcowi włączyli się
uczestnicy koncertu inaugurującego
Bezpieczne Wakacje.
- Nie spodziewaliśmy się aż takiego odzewu. Chciałam wszystkim podziękować za tę eksplozję
dobra - mówi inicjatorka akcji Irmina Michałowicz - Hajduk.
Zbiórka pieniędzy, w której jedna cegiełka to 5 zł, a ta kwota oznacza 5 minut rehabilitacji, trwała od początku koncertu, czyli od
godz.15 do godz.20. Udało się zebrać 14 565 zł.
- Pojawiały się osoby oddające
przysłowiowy ostatni grosz, aby
pomóc. Nie zabrakło osób niepełnosprawnych, które najlepiej rozumieją, że w chorobie ważna jest
każda złotówka. Szczerze powiem,
że dawno nie przeżyłam czegoś tak
pozytywnego! Wszystkie zebrane
pieniążki rozliczyliśmy wspólnie z
rodziną Tomasza. Zostaną przelane

Siatkarka na wybiegu
Miss Ziemi Sądeckiej
Kinga Choma została finalistką konkursu MISS
POLSKI 2017. W półfinale
konkursu, który odbył się
w piątek w Kozienicach,
z grupy 38 dziewcząt reprezentujących całą Polskę wybrano 24 finalistki.
Jest wśród nich sądeczanka, której będziemy kibicować w ostatniej rywalizacji konkursu piękności.
Gala finałowa odbędzie
się w grudniu w Krynicy.
Kinga jest absolwentką
VI Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu.
Chce studiować kosmetologię. Przez sześć lat grała w siatkówkę w Sandecji. Ma 19 lat i 170 cm
wzrostu.
REKLAMA

Rehabilitację Tomasza Brzeskiego można wesprzeć wpłatami na konto:
FUNDACJA NA RATUNEK, Świniarsko 512, 33-395 Chełmiec
Numer konta bankowego (Łącki Bank Spółdzielczy):
64 8805 0009 0047 9314 2000 0020
WAŻNE – konieczny dopisek „pomoc dla Tomka” lub #piatkadlatomka

FOT. UM NS.

WARTO WIEDZIEĆ

na konto Caritas Diecezji Tarnowskiej. Caritas przekaże je na rehabilitację sportowca - tłumaczy Irmina Michałowicz - Hajduk.
Akcję charytatywną wsparła
między innymi Izabela Zatorska,
mistrzyni Europy i wicemistrzyni
świata w biegach górskich, a prywatnie przyjaciółka Tomasza Brzeskiego. W 2016 r. wspólnie zdobyli Elbrus.
- Tomasz Brzeski uczył nas nie
tylko pływać. Uczy nas nieustannie, że wielkie serce jest najważniejsze. Niech szybko wraca do
zdrowia, do swoich bliskich i do
nas! - dodaje Irmina Michałowicz
- Hajduk.
Podczas 8. Zawodów w Skialpinizmie, które odbywały się 1 kwietnia w Tatrach, sądecki biegacz górski, triathlonista, narciarz i kolarz
przeżył dramatyczny wypadek.
Podczas zjazdu z dużą prędkością
uderzył w skałę. Z poważnymi urazami głowy i twarzy trafił do szpitala, gdzie stoczył bój o życie. Dziś
walczy o powrót do sprawności.
AGNIESZKA MAŁECKA
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Informacje

Serce Jezusa wróciło

NAJ, NAJ, NAJ

Początkowo w prezbiterium kościoła kolejowego znajdował się drewniany ołtarz skrzynkowy.
W centrum znajdował się
wizerunek Serca Jezusowego. W latach 80. XX w. ówczesny proboszcz, o. Stanisław Majcher SJ, podjął
decyzję o usunięciu ołtarza mocno nadszarpniętego
przez ząb czasu.
- Ołtarz główny został
usunięty w ramach modernizacji wnętrza kościoła w
1982 r., a ołtarze boczne,
po wcześniejszej renowacji, przetrwały do roku 1984.
Wtedy także zdemontowano dębową ambonę z zadaszeniem, z ok. 1900 r., ozdobioną postaciami czterech
ewangelistów – mówi Leszek Zakrzewski, parafianin,
prezes sądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa
Historycznego.
Ołtarz główny zastąpiono
w 1983 r. dużą figurą Chrystusa, dłuta Kazimierza Jęczmyka z Krakowa. Również

FOT. PARAFIA KOLEJOWA W NOWYM SĄCZU

Prezbiterium kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu zdobi od
niedawna długo wyczekiwany przez parafian nowy ołtarz.
W jego centralne miejsce powrócił wizerunek Serca Jezusowego. Po bokach znajdują się
figury Matki Bożej i św. Józefa.
Na dole - figury św. Stanisława
Kostki oraz św. Elżbiety - pierwotnej patronki parafii. Ołtarz
został odsłonięty podczas parafialnego odpustu.

decyzją o. Majchra, namalowano na kościelnych
ścianach kanciaste postacie świętych. Nadawały one
świątyni nowoczesny wygląd. Jednak parafianie zatęsknili za dawnym ołtarzem
i ostatecznie podjęto decyzję
o montażu nowego ołtarza,
z obrazem Serca Pana Jezusa
w centralnym punkcie.
- Decyzja ta zapadła już
dawno, w 2013 r. Ołtarz nie
jest jeszcze gotowy, wymaga dokończenia. Trzeba
uzupełnić pewne szczegóły. Myślę, że prace te zostaną zrealizowane do końca
wakacji - mówi proboszcz
parafii kolejowej, ks. Stanisław Jopek SJ.
Nowy ołtarz jest niemalże wierną kopią starego. Ma
wysokie, strzeliste wykończenia, nawiązujące do stylu neogotyckiego, w którym
utrzymana jest cała świątynia. Ołtarz mierzy ok.
8 metrów wysokości. Rysunek i projekt ołtarza wykonał grafik i rysownik Paweł
Kalina. Uwagi do projektu ołtarza wniósł historyk
sztuki, dr Robert Ślusarek,
dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Wykonaniem zajął się Kazimierz
Fecko, stolarz z Przetakówki, związany z jezuicką parafią im. Ducha Św. w Nowym Sączu. Ołtarz zrobiony
został z drewna dębowego. Najtrudniejsze fragmenty wykonała firma snycerska
z okolic Gorlic.
AGNIESZKA MAŁECKA

Sądeckie rekordy,
ciekawostki, pasje
i dziwactwa
Czyli wszystko, czym chciałbyś się podzielić ze światem.
Pobiłeś rekord świata, rekord
Nowego Sącza, albo chociaż rekord podwórka w jakiejś dziedzinie? To wspaniale! Dołącz ze swoim wyczynem do Sądeckiej Księgi
Rekordów. To może być nawet najbardziej egzotyczna dyscyplina,
albo coś tak nieprawdopodobnego, że sam nie możesz w to uwierzyć. Nieważne, najważniejsze,
że dokonałeś czegoś wyjątkowego i chcesz się tą wiadomością podzielić z innymi. To z myślą o takich jak Ty powstała nasza księga
rekordów. Przyślij nam informację o swoim rekordzie, albo o wyczynie, o którym wiesz, nawet jeśli
został pobity dawno temu.
WYŚLIJ REKORD:
REDAKCJA@DTS24.PL

REKLAMA

Dystans

1008 km

przejechał na rowerze - pedałując non stop - sądecki kolarz Dariusz Bulanda. Na
pokonanie trasy znad Bałtyku w
Bieszczady potrzebował 36 godzin
i 28 minut. Bulanda specjalizuje
się w rowerowych maratonach.
W 1988 r. wziął udział w krakowskiej jeździe 24-godzinnej, a podczas doby przejechał wówczas 750
km. Z kolei w 2014 r. podczas Wyszehradzkiego Rajdu Rowerowego – przez Węgry, Słowację, Czechy i Polskę - pokonał 533 km, co
zajęło mu 17 godzin i 50 minut.
Podczas rajdu posilił się pięcioma tubkami żelu energetycznego,
czterema batonami, 10 bananami i wypił osiem bidonów napoju energetycznego o pojemności
0,7 litra każdy. W 2006 r. Dariusz
Bulanda był wicemistrzem Polski
policjantów.
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Pasja

Zabiegane życie o świcie
długim wybiegiem robionym powoli, w weekend i raczej nieczęsto. Z nową grupą miała tę samą
trasę przebiegać codzienny rano
przed pracą.
- Po przebiegnięciu tego dystansu, poczułam taki przypływ energii, że mogłam zrobić
wszystko. Od tego dnia przez
miesiąc opuściłam tylko jeden
grupowy trening. Zakochałam
się w bieganiu od nowa. Teraz
nie wyobrażam sobie biegania
bez „Porannego Patrolu”. To
wspaniała grupa, która wspiera, motywuje i uczy. Teraz staram się jak najczęściej przychodzić na grupowe treningi, które
zaczynają się codziennie o dość
wczesnej porze, bo najczęściej
zaraz po piątej rano. Trening
zwykle kończy się o 6:45, a o 7:00
jestem już w domu i mam półtorej

godziny na przygotowanie się do
pracy – dodaje Izabela.
Jej najlepsze osiągnięcia w biegach znaczone są kolejnymi medalami, bo kilka razy dobiegła już
do podium.
- Pierwszy raz stanęłam na
podium na moich drugich w życiu zawodach i było to pierwsze
miejsce wśród kobiet w biegu górskim Kornatka Cross Run na 15 km
w lutym 2016 r. Potem parę razy
byłam na podium w swojej kategorii wiekowej w cyklu biegów
Perły Małopolski, a w tym samym
cyklu w Kościelisku zajęłam drugie miejsce wśród kobiet. Udało mi
się także wywalczyć drugie miejsce (pierwsze w kategorii wiekowej) w biegu w Piwnicznej w maju
2016 r. oraz 3. miejsce w klasyfikacji open kobiet w jednym z biegów cyklu Grand Prix Krakowa

w marcu tego roku. Wszystkie te
nagrody zdobyłam w biegach górskich. Jednak w bieganiu dla mnie
najważniejsza jest dobra zabawa.
Pamiętam jak na jednym z zimowych treningów w Lasku Wolskim
znaleźliśmy plastikowe sanki. Zaczęliśmy na nich zjeżdżać po trasie
biegu, dopóki nie rozpadły się na
kawałeczki. Innym razem jechałam w worku na śmieci, bo padał
deszcz, co wprawiło w osłupienie
pasażerów porannego tramwaju
nieprzyzwyczajonych do takiego
widoku. Podeszła do mnie wtedy
starsza pani, wystraszyłam się,
że chciała mi dać jakiegoś zaskórniaka, bo może wyglądałam na
bezdomną, ale ona zapytała tylko: „O której ten bieg?”. Byłam
bardzo pozytywnie zaskoczona śmieje się biegaczka.
ALICJA AUGUSTYN

REKLAMA

Izabela Socha to młoda, pełna energii kobieta, która znajduje czas na
spełnianie swoich marzeń. Pomimo
codziennej pracy za biurkiem, pracuje jeszcze w klubie fitness, gdzie
prowadzi zajęcia. Nie przeszkadza jej
to w bieganiu, z grupą krakowskich
znajomych z Krakowa. Często jednak
przyjeżdża w swoje rodzinne strony
do Jasiennej w gminie Korzenna, aby
ćwiczyć biegi górskie.
- Uwielbiam biegać w okolicach Jasiennej, bo jest tu mnóstwo pagórków, które są idealne
do treningu górskiego. Dodatkowo mogę nacieszyć oko pięknymi
widokami ze swoich dziecięcych
lat – mówi biegaczka.
Izabela biega od czasów szkoły
podstawowej, jednak nie zawsze
uważała to za swoje hobby, po
prostu często wyjeżdżała na różne zawody. Jednak jej pasja i miłość do biegów przyszła w 2015 r.,
kiedy wzięła udział w Półmaratonie Królewskim.
- Biegałam od najmłodszych
lat, aż do liceum jeździłam na zawody lekkoatletyczne, ale szczerze mówiąc nie przepadałam za
tym. Po zakończeniu szkoły, bieganie przeszło na drugi, a nawet
dziesiąty plan. Na studiach biegałam bardzo sporadycznie, po
kilka kilometrów. Miałam okresy, że biegałam systematycznie,
a potem przerywałam i miałam
dłuższą przerwę. Tak naprawdę wszystko zaczęło się odkąd
trochę więcej zainteresowałam
się sportem, fitnessem, zdrowym
stylem życia, trzy lata temu. Jednak bieganie było tylko dodatkiem do planu treningowego.

Miłość do biegania przyszła wraz
z pierwszymi zawodami, w których wzięłam udział, czyli na Półmaratonie Królewskim w październiku 2015 r. Potem było już
z górki, czy raczej pod górkę, bo
w takim terenie lubię biegać najbardziej – wspomina Izabela.
Pomimo pracy, Izabela często
trenuje, aby polepszyć swoje wyniki. Jak sama wspomina, nie są
one jeszcze bardzo wyśrubowane, ale wie, że stać ją na więcej.
W osiąganiu lepszych wyników
pomaga jej grupa znajomych
z „Porannego Patrolu”.
- W bieganiu bardzo istotne są nogi, ale to nie tylko one
odgrywają ważną rolę. Trzeba
mieć mocne ciało, wypracowane
mięśnie. Ja to miałam zanim zaczęłam biegać, więc było mi łatwiej. Trenuję cały czas, jednak
nie uważam swoich wyników za
jakieś wybitne. Wiem jednak, że
to nie koniec moich możliwości i będę dążyła do tego, aby polepszać swój czas. Biegam na co
dzień z grupą „Poranny Patrol”
z Krakowa, którą na początku
przez kilka miesięcy podglądałam na Facebooku – śmieje się. –
Kiedy przyszłam na ich pierwszy
trening od razu zbladłam, kiedy
dowiedziałam się jaki jest plan
biegu. Na początku miałam wykonać 10 km tempem wolnym,
potem 5 km średnim i na koniec
3 km najszybszym.
Izabela na początku miała obawy przed bieganiem w grupie, ponieważ nie chciała odstawać od
innych. Jej wcześniejsze samotne wyprawy miały po kilkanaście kilometrów. Były one jednak

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

Narysuj z nami mapę
Uwaga miłośnicy rowerów. Tego
lata stworzymy wspólnie Sądecką Mapę Rowerową. Jak? To bardzo proste – przysyłajcie nam
krótkie opisy swoich ulubionych
tras rowerowych, a my na portalu
dts24 ułożymy z nich rowerowy
przewodnik waszego autorstwa.
Zdarza się, że nawet bardzo
zaawansowani miłośnicy rowerów jeżdżą najpopularniejszymi szlakami, nie wiedząc,
że te najatrakcyjniejsze – krajobrazowo, sportowo, przyrodniczo – znajdują się zazwyczaj gdzie indziej, zwykle
nieco na uboczu. Często jest to
całkiem blisko, choć nie mieliśmy dotychczas okazji ich odkryć. Tego lata nadrobimy to
zaniedbanie.
Naszym celem jest stworzenie sądeckiej mapy tras rowerowych, ale takiej, w której powstanie zaangażują się
sami pasjonaci kolarstwa osoby podróżujące ścieżkami
rowerowymi na terenie powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.
Tylko pozornie wiemy wszystko o miejscach, gdzie warto pojechać rowerem. Odkrywanie nowych tras i miejsc
REKLAMA

w regionie to nasze wspólne
zadanie tego lata.
Już dzisiaj mamy pewność,
że wszyscy będziemy zaskoczeni efektem poszukiwań
tras, którymi warto pojechać.
Z pewnością każdy z was zna
takie i… jest zdumiony, że nie
spotyka na nich innych kolarzy. Nie bądźmy egoistami –
podzielmy się wiedzą na temat
atrakcyjnych miejsc z innymi,
nanosząc je na naszą wirtualną Sądecką Mapę Rowerową.
Przysyłajcie nam na adres
konkurs@dts24.pl krótki opis
trasy, może być wzbogacony
o relację z waszej wycieczki,
a także ilustrowany zdjęciami.
Wasze propozycje umieścimy
na portalu dts24.pl oraz naszym fanpage FB jak również
na Sądeckiej Mapie Rowerowej. Autorzy najciekawszych
propozycji tras mogą liczyć
na upominki – przydatne akcesoria kolarskie, ufundowane przez partnera akcji – sklep
Bike Atelier. W jednym z wrześniowych wydań DTS opublikujemy również papierową,
skróconą wersję SMR.

SZCZEGÓŁÓW SĄDECKIEJ MAPY
ROWEROWEJ SZUKAJ NA DTS24.PL
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Opinie
Gdzie jest Gliński, gdzie jest Kogut? Biznesmen kontra prezydent

Jerzy Wideł
Z kapelusza

P

odczas gdy naród suweren, pod
światłym kierownictwem partii, w codziennym trudzie walczy o niepodległość i wstaje z kolan
w ramach dobrej zmiany, istnieją niestety - środowiska, które sypią
piasek w tryby doskonale naoliwionej maszyny postępu. Przynajmniej
w sferze świadomości społecznej
i smakowania prawdziwych wytworów sztuki zaangażowanej – patriotycznej, religijnej, niepodległościowej. Mam tutaj na myśli środowiska
artystyczne, które sączą w umysły naszego społeczeństwa szkodliwe miazmaty liberalne, żeby nie powiedzieć wprost libertyńskie. Zatem
muszę zadać publicznie fundamentalne pytanie - gdzie jest wicepremier
i minister kultury Piotr Gliński, gdzie
jest senator Stanisław Kogut, którzy
dopuścili, o zgrozo (!) do otwarcia
wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Małopolskim Centrum
Kultury Sokół w Nowym Sączu. Stracili rewolucyjną czujność?
Senator Kogut jakiś czas temu wezwał przed oblicze prokuratora sądeckiego artystę Alberta Załuskę za
to, że ten zamieścił w oknach swojego mieszkania przy ulicy Pijarskiej
instalację antykonsumpcyjną (zresztą znakomitą w swojej wymowie)
wykorzystując elementy krzyża. To
bardzo nie spodobało się senatorowi Kogutowi. Teraz, gdyby odwiedził ten polityk wystawę w Galerii
Sztuki Współczesnej zatytułowaną
„Homo prostitutis” mógłby poczynić

podobne kroki prawne np. wobec
nieżyjącej Ewy Harsdorf i przede
wszystkim wobec trącących wyuzdanym erotyzmem prac Ryszarda
Woźniaka. Bo co oznaczać może obraz z 2006 r. „Pyta”? Czy nie ma tam
ukrytego sensu antyrządowego? Już
nie wspominając obrazu tego samego autora pt. „Ja i Grzyb, nocne spotkanie szlifierzy diamentów”. Jednakże ludzi związanych z polityką
kiedyś i obecnie zainteresować powinna praca Jana Kucza pt. „Nasza
demokracja”.
Nad koncepcją i aranżacją wystawy Homo prostitutis czuwał prof. Andrzej Szarek, a po nim można zawsze
się spodziewać, że z czymś wyskoczy, czymś zaskoczy, co jest absolutnie przeciwne kursowi artystycznemu obecnych władz, jeśli oczywiście
taki kurs istnieje, bo na razie są próby
sterowania ręcznego kulturą i sztuką.
Dla profesora Glińskiego artyści dzielą się na pożądanych i niepożądanych
więc, ci pierwsi zawsze mogą liczyć na
wsparcie. Stąd Szarkowa idea wystawy. Dosyć prostytucji w sztuce!
We wstępie katalogu do wystawy
Dariusz Juruś, członek Rady Programowej Galerii 2017 zapisał: „Niestety, celem wielu współczesnych artystów jest wystawianie siebie i swoich
dzieł na sprzedaż, zamiast tworzenia wartościowych prac, których
wartość rynkowa jest jedynie skutkiem wyborczym, a nie celem samym

w sobie. Oddają więc swoje prace każdemu, kto może zaoferować wymierne korzyści – mogą to być pieniądze, popularność, sława, czy prestiż
(…)” Artyści zaproszeni na wystawę swoimi pracami zaprzeczają powszechnej dziś postawie, która wyraża się w schlebianiu i sprzedawaniu się
tym, którzy mają władzę. Są oni, jak
przystało na człowieka, homo sapiens
i homo faber, a nie homo prostitutis.
Jednym słowem w Nowym Sączu wystawiają swoje prace artyści niepokorni płynący pod prąd, a nie z mętnym
politycznym prądem. Chwała im za to.
Wystawa wymaga poważnego
skupienia, bo jest niekiedy wstrząsająca w swojej wymowie. Niektóre
z prac przedstawiają problemy ogólnoludzkie współczesnego świata, jak
chociażby Antoniego Grabowskiego
„Granice”, Piotra Józefowicza „Lottery z cyrku The Show must go on”,
Grzegorza Majchrowskiego „Betlejem”. Moralność, etyka wybrzmiewa
z prac Ryszarda Woźniaka „Dziewięć
przykazań”, „Cnota”. Bardzo oryginalne i niepowtarzalne są rzeźby Stanisława Kulona. Wielu z tych artystów
zapisało się już w historii polskiej sztuki współczesnej, dlatego Szarek wiedział co wybrać i kogo zaprosić do Nowego Sącza. Z pewnością jest to duże
wydarzenie artystyczne, a że pewnie
nie po myśli ideologów partii rządzącej, to może się stać manifestem wolności i walki o prawa człowieka.

OGŁOSZENIA DROBNE
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Praca OPIEKUNKI SENIORÓW
w NIEMCZECH. GWARANTOWANY
BONUS 100 Euro za każde
31 dni pracy. Duża baza ofert,
szybkie wyjazdy. Darmowe
kursy j. niemieckiego od podstaw! Zadzwoń Promedica24:
666-096-758

W kwietniu były radny miejski, właściciel firm Gosdrob i Folpak Marek Poremba złożył pozew przeciwko Urzędowi Miasta Nowego Sącza oraz firmie
Konspol. Jego zdaniem doszło do zaniedbań przy przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż miejskiej działki przy ul. Grottgera w Nowym Sączu.
Działkę za 6 mln zł kupiła firma Konspol. Zdaniem prezydenta Ryszarda Nowaka pozew przedsiębiorcy jest
bezpodstawny.
- Doszło do rażących zaniedbań.
Po pierwsze naruszono procedury
przetargowe, po drugie - nie było
należytych wyjaśnień w sprawie
stanu faktycznego i prawnego omawianej działki, po trzecie - działka
została źle wyceniona, po czwarte - nie ma teraz dostępu do drogi
publicznej prowadzącej do sąsiednich nieruchomości - wylicza Marek Poremba.

Sprzedaży działki od początku
sprzeciwiało się dwóch sądeckich
przedsiębiorców, w tym Marek Poremba. Pierwszy przetarg został odwołany. Ostatecznie, w drodze ustnego przetargu, miasto sprzedało
Konspolowi działkę, a dokładnie wąską, 150-metrową drogę, będącą dojazdem do sąsiednich nieruchomości.
- Prezydent Nowego Sącza uznał
zarzuty przedstawione w przedmiotowym pozwie za bezzasadne,
służące jedynie do kwestionowania
wyniku przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa przetargu. Równocześnie
wskazuję, iż wszelka dokumentacja związana z niniejszą sprawą ma
charakter procesowy i nie podlega
udostępnieniu - informuje Renata Stawiarska z Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza.
(AM)

KUPIĘ NIERUCHOMOŚCI
pomoc w sprawach
trudnych, zadłużenia,
licytacje komornicze, podział
majątku, zbycie i zakup
udziału w nieruchomości.
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Personalia

Jedyny kandydat do pośredniaka

Stanisława Skwarło, wieloletnia szefowa Sądeckiego Urzędu Pracy, żegna się z pośredniakiem. Odchodzi na emeryturę. Kto ją zastąpi? Nieoficjalnie, z wiarygodnych źródeł
dowiedzieliśmy się, że jedynym kandydatem
na dyrektorskie stanowisko w Urzędzie Pracy obsługującym sądeckich bezrobotnych jest
przewodniczący Zarządu Miejskiego Prawa
i Sprawiedliwości Leszek Langer.
Obecnie Langer może pochwalić się
doświadczeniem na stanowisku dyrektora Wydziału Integracji i Rynku Pracy w sądeckim magistracie oraz przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku
Pracy dla Miasta Nowego Sącza. Jest też
pełnomocnikiem prezydenta ds. Osób
Niepełnosprawnych.
W rozmowie z nami powiedział,
że nie może komentować informacji
dotyczącej jego udziału w konkursie.
Z pytaniami o szczegóły zwróciliśmy się
zatem do rzecznika prasowego prezydenta miasta.
- Wszystkie oficjalne informacje
w tej sprawie są zawarte w komunikacie
udostępnionym na stronie Urzędu Miasta
Nowego Sącza – oświadczył rzecznik prasowy prezydenta Nowego Sącza Krzysztof Witowski.
Ze źródła, do którego odesłał nas
rzecznik Witowski, wiadomo jedynie, że
8 czerwca prezydent ogłosił nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Sądeckiego Urzędu Pracy. Oferty można
było składać do 19 czerwca. 20 czerwca opublikowano komunikat, że dyrektorską posadą zainteresowany jest jeden
kandydat spełniający formalne wymogi
pracodawcy. Kto to taki – nie ujawniono.
(I)

W wykazie mają pojawić się same perełki. W województwie powstaje sieć
gospodarstw agroturystycznych w ramach projektu "Tradycje Małopolskiej
Wsi". To starannie wyselekcjonowane miejsca, gdzie turyści będą mogli
nie tylko skorzystać z noclegu, ale przy
okazji poznać kuchnię czy kulturę ludową danego regionu. Specjalny katalog miejsc z duszą przygotowuje Sądecka Organizacja Turystyczna.
Celem projektu jest pokazanie
turystom małopolskiej wielokulturowości od Łemków, Pogórzan
czy Lachów.
A jednocześnie ma wydobyć to, co stanowi dziedzictwo
REKLAMA

Zagroda jak z katalogu
kulturowe wsi, które jest widoczne w strojach, gwarze czy warsztatach rękodzielniczych.
- Jesteśmy na etapie opracowywania kryteriów i odwiedzenia
gospodarstw, bo osobowość ludzi
jest dla nas bardzo ważna. Musimy wszystkiego dotknąć, przekonać się na własne oczy, czy jest tam
klimat prawdziwej małopolskiej
wsi, o który nam chodzi - mówi
dyrektor Sądeckiej Organizacji Turystycznej Bożena Srebro.

W większości będą to domy
stuletnie, które przeszły renowację. Mają być wyposażone
w dawny sprzęt, dekoracje z wiejskimi kwiatami jak malwy czy
nasturcje.
- Turyści będą mieli nie tylko
zapewniony nocleg czy wyżywienie, ale także zorganizowany wolny czas. Będą tam organizowane
warsztaty na przykład nauki koronki klockowej, krywulki łemkowskiej, wyplatania koszyków

czy strugania łyżek. Goście będą
też mogli poznać miejscowe legendy, tradycję zbójników. Będzie też
kuchnia na bazie tradycyjnych i lokalnych produktów, aby mieli okazję poznać dawne smaki-dodaje
Bożena Srebro.
Jest już wstępnie wytypowanych 24 gospodarstw. Docelowo w katalogu ma się ich znaleźć
nieco mniej. Kompleksowa oferta
ma być ostatecznie konstruowana z gospodarzami w przyszłym

roku. Następnie przejdą oni specjalne szkolenia.
- Chcemy pokazać przede
wszystkim piękno Małopolski. Szukamy ludzi, którzy nie będą tego
traktowali wyłącznie jako biznesu,
tylko przede wszystkim jak pasję podsumuje Srebro.
Katalog gospodarstw ma być
dystrybuowany nie tylko w Polsce,
ale też za granicą.
Do tej pory powstały katalogi:
Małopolska wieś pachnąca ziołami,
Małopolska wieś dla dzieci, Małopolska wieś w siodle, Małopolska
wieś dla seniorów oraz Małopolska miodowa kraina.
MONIKA CHROBAK
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FESTIWAL NIEPOWTARZALNY JAK KOMETA.
MIASTECZKO Z MUZYKĄ Z SERCA EUROPY
Program 39. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej to sześć
niezwykłych koncertów w Starym
Sączu i jeden w słowackim Podolińcu. Tegoroczna impreza potrwa
od 2 do 9 lipca. Tematem przewodnim jednego z najstarszych
w Polsce festiwali muzyki dawnej
będzie hasło „W sercu Europy”.
Nie sposób na początku wakacji nie
zawitać do urokliwego galicyjskiego
miasteczka i wyruszyć w niezwykłą
muzyczną podróż w czasie.
Miłośnicy starosądeckiej imprezy mawiają, że jest niepowtarzalna jak kometa, a kto jej
nie zobaczył, nie wysłuchał i nie
poczuł… wiele stracił. W programach Festiwalu Muzyki Dawnej
nie znajdziemy utworów, które
na co dzień możemy słuchać
z płyt lub znaleźć w stałych repertuarach orkiestr czy kameralnych zespołów. Najczęściej
w trakcie wydarzenia publiczność ma do czynienia z premierowymi w XXI wieku prezentacjami odnalezionych utworów
muzyki dawnej. Rzecz jasna
wszystko to na epokowych instrumentach z zachowaniem
dawnych praktyk wykonawczych. Każda edycja poświęcona też jest innym zagadnieniom (stałym elementem jest za
to hejnał festiwalowy – fragment
konduktu Omnia Beneficia), tak
że muzyczna uczta, która ściąga
co roku do Starego Sącza melomanów z całej Polski, ma nie
tylko charakter estetyczny, ale
również odkrywczy, kulturalno-poznawczy. To przecież pewne odkrycie przyczyniło się do
tego, że Stary Sącz znalazł się
na mapie festiwali muzyki dawnej. W 1970 roku zaproszony do
klasztoru sióstr klarysek prof. Mirosław Perz z dawnych pergaminowych zapisków, które posłużyły do wzmocnienia okładki
ksiąg liturgicznych, zrekonstruował fragmenty XIII-wiecznych
motetów, które wskazywały, że
tutejszy klasztor w średniowieczu mógł być związany z największymi ośrodkami muzycznymi Europy.

Odkrywanie Podolińca
Podobnie jak w dwóch ubiegłych edycjach Festiwal rozpocznie się od koncertu na Słowacji. Starosądecka impreza
inaugurowana była już w Lewoczy (2015) i Bardejowie (2016).
Tym razem wybór padł na niepozorne słowackie miasteczko,
które ma wielkie znaczenie dla
kultury muzycznej naszego regionu. Historycznie miasteczko
związane jest z Polską, w której granice wchodziło przez kilka
wieków do 1796 roku, a prawa
lokacji udzielił mu w 1244 książę
krakowsko-sandomierski Bolesław Wstydliwy, mąż św. Kingi,

fundatorki klasztoru sióstr klarysek. W oddalonym zaledwie o
50 kilometrów od Starego Sącza Podolińcu w połowie XVII
Stanisław Lubomirski ufundował
klasztor pijarów, który szybko
stał się znaczącym centrum nauki i kultury. Przez siedem lat z
kolegium w Podolińcu związany
był nie kto inny jak Stanisław Konarski, który specjalizował się tu
w naukach humanistycznych –
był tu nauczycielem składni i poezji, a także zajmował się pracą katechetyczną i filozofią. Ale
kolegium zasłynęło też z muzyki – działała tu znacznych rozmiarów kapela muzyczna. Jej
bogaty i różnorodny repertuar, w części zachowany do dziś
w słowackich archiwach, zawiera zarówno utwory importowane z czołowych ośrodków
centralnej Europy. Te właśnie
utwory zabrzmią podczas inauguracji Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej, a wykona
je Capella Cracoviensis.

Stary Sącz – serce festiwalu
Główną scenerią Festiwalu Muzyki Dawnej są dwie

urokliwe starosądeckie świątynie: kościół Trójcy Świętej
(zwany też kościołem sióstr
klarysek) oraz kościół św. Elżbiety. W pierwszym z nich zabrzmią dwa koncerty: usłyszymy kompozycje węgierskiego
XVI-wiecznego lutnisty Valentina Bakfarka oraz repertuar
z ksiąg Rorantystów wawelskich. W kościele św. Elżbiety
usłyszymy
cztery
koncerty, m.in. muzykę osiemnastowiecznej Pragi.
W tym roku wszystkie koncerty będą rejestrowane przez
2. Program Polskiego Radia,
a część z nich transmitowana
na żywo. Festiwal w ten sposób wraca do ogólnopolskich
mediów. Koncerty festiwalowe usłyszą melomani z całej
Polski, którzy nie będą mogli
przyjechać do Starego Sącza.
Może część z nich dojdzie do
wniosku, że dzieje się tu coś,
czego nie można doświadczyć
gdzie indziej, i zdecyduje, aby
następnym razem przyjechać
do Starego Sącza i posłuchać
koncertów na żywo?
(JB)

Muzyka dawna to ikona Starego Sącza
Jacek Lelek. Festiwali muzyki dawnej jest dziś
w Polsce wiele – w zasadzie każde większe miasto taki festiwal posiada, a wiele z nich ma nawet
bardzo ciekawą oprawę. Mało kto dziś wie, że starosądecki festiwal jest pierwszym tego typu wydarzeniem w Polsce i to nie przypadkowo. W Starym
Sączu odnaleziono najstarsze zapisy muzyki wielogłosowej w Polsce. To stosunkowo młode zjawisko, bo dokonało się w 1970 roku i stało się bezpośrednią inspiracją dla pana Stanisława Gałońskiego, aby w Starym Sączu we
wnętrzach starosądeckich świątyń ten festiwal zlokalizować. Dziś po wielu latach festiwal urósł do absolutnej marki, znaku rozpoznawczego Starego
Sącza. Kiedy rozmawiam z kimś z Polski, to festiwal jest pierwszą rzeczą z
jaką kojarzy mu się Stary Sącz. Wiele osób w nim uczestniczyło, wiele osób
o nim słyszało na przestrzeni lat. Są też tacy, którzy byli gośćmi wszystkich
dotychczasowych edycji i nie pochodzą ze Starego Sącza.
Z drugiej strony festiwal doczekał się swojej widowni wśród mieszkańców
Starego Sącza, mimo że oferuje niełatwą muzykę, ale taką do której można się przygotować. Lata tradycji Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej
spowodowały, że w naszym środowisku jest, śmiem twierdzić, coraz więcej
osób otwartych na tego typu muzykę niż w innych miastach.
Tak więc festiwal ma dwa oddziaływania. Tworzy markę miasta, bo pokazujemy siebie jako miasto z wielowiekową tradycją, ważne dla polskiej kultury, a z drugiej strony to bardzo wielkie wydarzenie dla mieszkańców Starego Sącza.
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Stary Sącz jako pars pro toto
Na rok przed wielkim jubileuszem
40-lecia Starosądecki Festiwal
Muzyki Dawnej przeniesie nas
do serca Europy. Za sprawą sześciu koncertów zawitamy do kilku
ośrodków muzycznych dawnej Europy. To będzie już 5. edycja, nad
którą pieczę sprawuje prof. Marcin Szelest. Z dyrektorem artystycznym festiwalu rozmawiamy
o szczegółach imprezy i jej niepowtarzalnym klimacie.
W Polsce co roku odbywa się
kilkanaście festiwali muzyki dawnej. Czy to znaczy, że jest zapotrzebowanie na granie muzyki sprzed
czasów Mozarta, a nawet sprzed
czasów Bacha?
Myślę, że jest zapotrzebowanie i to nawet rosnące. Od kilkudziesięciu lat rozwija się dość
intensywnie tak zwane wykonawstwo historycznie poinformowane. To niezbyt pięknie brzmiące
określenie dotyczy idei wykonywania muzyki na instrumentach z epoki, w której ta muzyka
powstawała i przy użyciu takich
praktyk wykonawczych, o jakich
wiemy, że były wówczas stosowane. To oczywiście diametralnie zmienia obraz tej muzyki
w stosunku do czasów, w których każda muzyka grana była na
instrumentach współczesnych.
Dzisiaj obydwa te nurty współistnieją, ale myślę, że użycie dawnych instrumentów i dawnych
praktyk wykonawczych w pewnym stopniu przybliżyło muzykę
dawną, zwłaszcza tę najdawniejszą współczesnemu słuchaczowi i uczyniło ją bardziej zrozumiałą. Myślę, że to jeden z powodów,
dla których idea historycznego
wykonawstwa muzyki dawnej
wciąż się rozwija.
Jak na tym tle sytuuje się Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej?
Jest przede wszystkim najstarszym tego typu festiwalem
w Polsce, co jest pewnego rodzaju atutem, ale i obciążeniem.
Kiedy powstawał Starosądecki
Festiwal Muzyki Dawnej, w Polsce idea grania na historycznych instrumentach dopiero
kiełkowała. Z przyczyn geopolitycznych nie mieliśmy możliwości, aby dotrzymywać kroku
zdobyczom Europy Zachodniej
i Stanów Zjednoczonych. Mimo
wszystko szereg pionierów próbowało tej sztuki na miarę uwarunkowań, jakie wówczas były,
a były bardzo niewielkie, i kiedy
powstawał Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, stanowił on
– co w pełni zrozumiałe – zwierciadło swoich czasów. Część
muzyki była wykonywana przy
użyciu historycznego instrumentarium, jakie wówczas było dostępne, część na instrumentach
współczesnych, ale grano muzykę dawną. To właśnie hasło muzyki sprzed wieków stało u podstaw Starosądeckiego Festiwalu
Muzyki Dawnej. Ponieważ istnieje
on mniej więcej od czterdziestu

lat, jego idea musiała siłą rzeczy ewoluować. Zresztą bardzo dobrze, bo każdy festiwal
musi ewoluować, aby mieć swój
sens w czasach, w których istnieje. W obecnej chwili doszliśmy do tego, że Starosądecki
Festiwal Muzyki Dawnej jest poświęcony muzyce dawnej granej
według historycznych informacji,
które mamy – przy użyciu możliwie wiernego epoce instrumentarium, możliwie wiernych epoce
praktyk wykonawczych.
Każda edycja, której Pan dyrektoruje, poświęcona jest innemu zagadnieniu. W tym roku jest
to „W sercu Europy”. Jak go rozumieć? Jako centrum geograficzne, kulturowe? Czy to znaczy, że w Starym Sączu zabije
serce Europy?
Tegoroczne hasło „W sercu
Europy” w pierwszym rzędzie
odnosi się do zaprezentowania wyboru muzyki granej w kilku środkowoeuropejskich krajach
w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. To ciekawe zagadnienie,
ponieważ wciąż moim zdaniem
brakuje nam osadzenia muzyki polskiej w kontekście muzyki krajów ościennych, zwłaszcza
z południowego-zachodu. Kultura całego naszego regionu jest
pod względem muzycznym dosyć do siebie zbliżona. Istniało tu
wiele ośrodków muzycznych,
w których kultywowano muzykę na bardzo wysokim poziomie.
Była to zarówno muzyka lokalnie
komponowana, jak i sprowadzona
z Zachodu. Ośrodki te utrzymywały też między sobą żywe kontakty,
pozwalające na przepływ repertuaru. Myślę, że ujrzenie bogactwa
muzycznego naszej części Europy pozwala spojrzeć w szerszym
kontekście na muzykę Zachodu, którą wszyscy dobrze znamy
z płyt i koncertów.
Dlaczego serce Europy bije
w Starym Sączu? To oczywiście skrajnie subiektywne
i w ogromnym stopniu metaforyczne stwierdzenie. Stary Sącz
służy tu jako swego rodzaju pars
pro toto: środkowoeuropejskie
miasteczko, niegdyś leżące na
szlaku handlowym, związane
z Polską, ale i z Węgrami, szczycące się wielokulturową tradycją, również tradycją muzyczną
– specyficzną, ale znaczącą. Miasteczko, jakich niegdyś było mnóstwo, z jakich składała się Europa.
W takich miejscach, jak Stary Sącz,
wciąż bije to stare, „historyczne”
serce naszego kontynentu.
Z jednej strony będzie prezentowana muzyka dawna takich ośrodków jak Praga, Kraków czy Wiedeń
– z drugiej zaś Kromieryż, Podoliniec, czyli peryferie Europy...
Tak. Z naszego punktu widzenia są to peryferia, bo dziś te
miasteczka nie mają większego
znaczenia. W Podolińcu poza
kościołem parafialnym i nieco zapuszczonym klasztorem

nie ma przecież nic godnego
uwagi – zwykła niewielka miejscowość, chociaż wciąż ładna.
Ale w XVIII wieku Podoliniec był
jednym z głównych ośrodków
działalności pijarów. W miejscowym kolegium kształcono
młodzież z całej Polski i utrzymywano prężnie działającą kapelę muzyczną. Zostało po niej
mnóstwo rękopisów muzycznych, dzisiaj przechowywanych
w archiwum niedaleko Bratysławy. Można wręcz powiedzieć,
że Podoliniec tętnił wówczas
życiem, że i tam biło „serce Europy”. Natomiast od czasów
rozwiązania kolegium pijarów
nikt nie grał tam tej muzyki, nikt
dotychczas nie zorganizował
koncertu, który by przypominał
o muzycznej przeszłości tego
miasteczka. Nie jestem nawet
pewien, czy dzisiejsi mieszkańcy Podolińca mają jej świadomość; być może czas to zmienić, stąd pomysł, aby prolog
festiwalu odbył się właśnie tam

– a jest to zaledwie kilkadziesiąt
kilometrów od Starego Sącza.
Pozostałe koncerty zagrane zostaną w dwóch starosądeckich
kościołach. Czy to dobre miejsce na wykonywanie tego typu
muzyki?
Tak, myślę, że bardzo dobre. Oczywiście każde miejsce
ma swoją specyfikę; ponieważ
większość muzyki, którą usłyszymy, to muzyka związana
z sacrum, świątynie są w tym
wypadku miejscami naturalnymi. Kościoły w Starym Sączu nie
są wielkimi wnętrzami, więc organizowanie w nich koncertów
wielkoobsadowych jest kłopotliwe, ale staram się tego raczej –
z małymi wyjątkami – nie czynić.
W tym roku zabrzmi relatywnie
dużo muzyki bardzo kameralnej, a do tego rodzaju wykonań
kościoły te nadają się znakomicie. Obydwa mają świetną akustykę, docenianą przez wszystkich artystów.

39. edycja będzie dla Pana małym jubileuszem 5-lecia dyrektorowania artystycznego. Zdążył
się pan zaprzyjaźnić ze Starym
Sączem. Co zwróciło Pana uwagę w małym miasteczku na
Sądecczyźnie?
Bardzo lubię Stary Sącz. To
miejsce, w którym odpoczywam
i nabieram sił, mimo że festiwal organizacyjnie kosztuje dużo
wysiłku i nie pozostawia wolnego czasu. Ponieważ na co
dzień mieszkam w Krakowie, na
pewno gra tu rolę kameralna atmosfera, wolniejszy rytm życia,
a przede wszystkim absolutna
cisza, która zalega późnym wieczorem wokół Centrum Opoka,
w którym wszyscy mieszkamy.
To jest coś, czego w wielkim mieście nie sposób doświadczyć.
Wszystko to sprawia, że w Starym Sączu czuję się bardzo dobrze i z radością tam przyjeżdżam, a innych serdecznie do
tego zachęcam.
ROZMAWIAŁ JANUSZ BOBREK
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• 6-komorowy profil o szerokości zabudowy 80 mm
• mocny profil o podwyższonej
sztywności
• nieskazitelną biel oraz brylantowy
połysk profili zapewnia wysokogatunkowy PVC;
• delikatne zaokrąglenia nadające
profilowi nowoczesny i elegancki wygląd;
• odporny na zabrudzenie i czynniki
atmosferyczne, łatwy w utrzymaniu czystości;
• szkło neutralne – nie daje efektu
tzw. "brudnych firan";
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• Trzy zawiasy czopowe
• Trzy bolce antywyważeniowe
• Wizjer w kolorze srebrnym
• Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)
• Ościeżnica metalowa kątowa, o
szerokości profilu 105 mm.
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Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

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

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

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