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Druga strona
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Aż obiektyw zaszedł mgłą
Ach co to był za ślub! Takiej pięknej pary
młodej sądecki kościół kolejowy dawno
nie widział! Wyglądali jak przeniesieni
z Hollywood, choć w codziennym życiu grają różne role.
Ona – Katarzyna Gajdosz – jeszcze całkiem niedawno redaktor naczelna „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, On – Piotr Krzak – realizuje
się w branży budowlanej. Od soboty
budują wspólne gniazdko, ale nikt
się nie spierał, kto ma być kierownikiem budowy, a kto sprawować
nad budową nadzór naczelny.
Kaśka (pardon – Pani Redaktor)
jest cudownym dzieckiem sądeckich mediów. Dość powiedzieć, że
już w podstawówce była naczelną szkolnej ósemki, a mając 13
lat debiutowała na łamach „Gazety

Krakowskiej” współredagując
z nami dodatek na Dzień Dziecka.
Dziesięć lat później została sekretarzem sądeckiej redakcji „Dziennika
Polskiego” (jako najmłodsza w zespole!), a potem… A co było potem,
to już wiecie.
Tym sposobem sobotnia uroczystość stała się najbardziej medialnym ślubem roku. Zgromadzeni goście z niemałym zdumieniem
zauważyli, jak małżonkowie głęboko spoglądali sobie w oczy, choć
przecież mieli na to wystarczająco dużo czasu przez dobrych kilka
lat. Wzruszenie udzieliło się zebranym i niejeden redakcyjny obiektyw zaszedł mgłą… O czym wzruszeni zawiadamiamy dołączając się
do życzeń.
REDAKCJA DTS

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

W

czoraj promocja szkolnych zeszytów w jakimś
markecie uświadomiła mi, że jesień zbliża się wielkimi
krokami. „Ale ten czas leci” – westchnęlibyśmy filozoficznie na niedzielnych ciasteczkach u cioci, zawieszając miłą pogawędkę na chwil
kilka. Ano leci. Nawet w zapracowanej redakcji DTS chyba nikt nie
zauważył, że właśnie oddajemy do
rąk Czytelników 350. numer gazety. Taki mały, maleńki jubileusz,
którego nie mamy czasu celebrować (słowo „czas” jest wyraźnie
REKLAMA

nadużywane w tym tekście). Mamy
jednak nadzieję, że Państwo będą
mieli tego czasu na tyle, by chwilę
dłużej zatrzymać się przy tym wydaniu DTS.
Niestety – pomimo sezonu wyraźnie ogórkowego – na gazecie
mocny ślad odciska polityka. Ale
za to w jakim wydaniu! Mistrz nad
mistrze Marek Stawowczyk (patrz
wyżej) tak właśnie w swojej artystycznej wizji wyobraża sobie telefoniczną rozmowę Pana Boga z liderem pewnej polskiej partii, który
u naszego rysownika pozostaje tylko lirycznym podmiotem domyślnym. Nawet bankierzy z pierwszej
strony zdjęli w tym miejscu kapelusze z głów przed Stawowczykiem. Ale to nie wszystko. Przesympatyczny profesor Wojciech
Kudyba przebija Marka Stawowczyka i adoptuje duchowo posła,
którego najbardziej nie lubi!!! Kudyba poświęca swojemu politykowi

45 minut dziennie, odmawiając
w jego intencji pełny różaniec, a nie
jakąś skróconą dziesiątkę! Przepyszne! Tym sposobem sądecki
profesor daje przykład, jak miłować tych, za którymi nie przepadamy. Kto następny?
Jakby tych dziwów było mało
Kinga Nikiel pisze o małżeństwie,
które uciekło z wielkiego angielskiego miasta i zamieszkało w słomianej chacie pod Korzenną. Hm,
czyż większość z nas nie chciałaby
obrać kierunku dokładnie przeciwnego? Z kolei Natalia Sekuła kreśli
portret młodego człowieka, który
zamiast marzyć o karierze w spółce wysokich technologii, wymyślił
sobie, by zostać… średniowiecznym
wikingiem. I swoje marzenie właśnie realizuje. Co tu dodać? Chyba
nic więcej – wystarczy przeczytać
DTS i na chwilę zasnąć w hamaku rozciągniętym pomiędzy gruszą a jabłonią.

FOT. WOJCIECH MOLENDOWICZ

Pomiędzy gruszą a jabłonią

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.
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Akcja
Rozmowa
z profesorem
WOJCIECHEM
KUDYBĄ
- poetą,
historykiem
literatury,
uczestnikiem
inicjatywy „Adoptuj
posła”
- Adoptował Pan Profesor jakiegoś polityka?
- Tak, wziąłem sobie na plecy pewnego polskiego posła i jakoś go próbuję nieść. Łatwo nie jest, bo go nie lubię i niemal fizycznie czuję jak mnie
uwiera... Wspomniana akcja na razie
nie objęła polityków zagranicznych,

ale jest to chyba
tylko kwestia
czasu, bo jak wynika ze
strony
„Goś c i a
Niedzielnego” informacja
o niej ukazała się w wielu
krajach i spotkała się
z niezwykłym rezonansem.
- Zdradzi nam Pan, jakiego posła „dźwiga”
na swoich barkach?
- Nie. Są takie sfery życia, których
nie należy bez potrzeby upubliczniać.
To sprawa między mną, tym posłem
oraz Panem Bogiem i niech tak zostanie. Jeśli jednak Pani pytanie zmierza
do tego, by ktoś mi w tym pomógł,

to po pierwsze powiem, że chyba to
już się dzieje, bo w akcji uczestniczy
w tej chwili ponad 9 tys. ludzi, a posłów jest przecież dużo mniej. A po
drugie powtórzę, że jest to inicjatywa, do której w każdej chwili można dołączyć. Mam jakieś takie dziwne przeczucie, że ona może naprawdę
coś zmienić i że jej owoce na pewno
zobaczymy.
- Wróćmy do samego hasła: „Duchowa Adopcja Polityka”, cóż się za tym kryje?
- To pojęcie odnosi się do bardzo
ciekawej inicjatywy obywatelskiej,
której pomysłodawcą jest ks. Rafał
Jarosiewicz. Obecnie działania społeczne tego typu korzystają z rozmaitych platform informatycznych. Tak
też jest w tym przypadku. Ci, którzy
chcieliby zapoznać się z tym pomysłem i dołączyć do sporego już grona
uczestników, powinni wejść na stronę internetową „Gościa Niedzielnego”
i kliknąć w malutką ikonkę na samej

REKLAMA

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

Akcja modlitewna to odruch obronny
społeczeństwa, które nie życzy sobie,
by ów konflikt rozlał się na wszystkie
sfery naszego życia
górze strony, zatytułowaną „Adoptuj posła”.
- Czemu to wszystko służy?
- Powiem najpierw ogólnie, że
chodzi o to, byśmy jako społeczeństwo poczuli się odpowiedzialni za
polityków. Tych ludzi nie można zostawić samym sobie. Oni potrzebują naszego wsparcia modlitewnego.
Każdy misjonarz, który wyjeżdża na
placówkę, prosi o modlitwę. Każdy też opowiada, w jaki sposób nasze modlitwy pomagają mu podejmować decyzje, stanowią realne wsparcie
w trudnych sytuacjach. W adopcji
posła chodzi właśnie o coś takiego, że
modlimy się za kogoś, kto pełni ważną misję polityczną i społeczną. Wierzymy, że nasza modlitwa pomoże mu
podejmować dobre decyzje i w ogóle
działać na rzecz dobra naszego kraju
- niezależnie od tego, jaką partię polityczną reprezentuje.
- Nie widzi Pan w tym niebezpieczeństwa
mieszania polityki i religii?
- Oczywiście, że nie. Moja modlitwa za posła nie jest tym samym, co
jakiś polityczny lobbing. Jednym słowem: modlitwa za polityków w żaden
sposób nie narusza zasady rozdziału Kościoła od państwa. Nie narusza
też wolności tego polityka, on nawet
nie wie, że za niego się modlę. A nawet gdyby wiedział, to przecież i tak
zrobi to, co zechce. Patrząc od innej
strony: nawet najstraszniejsze reżimy nie zabraniały ludziom modlić się
za polityków.
- Czego dowodzi ta inicjatywa? Skąd ten
pomysł?
- Dla mnie osobiście jest on dowodem na to, że wiara Polaków jest
bardzo żywa i odpowiedzialna. Bo
przecież prawdziwa wiara chrześcijańska to wiara w to, że Bóg ma najlepszy pomysł na rozwiązanie nie
tylko naszych spraw osobistych, ale
także naszych spraw gospodarczych
i politycznych. Wierzymy, że działa
On dzięki ludziom, którzy są otwarci
na Jego znaki. Chodzi o to, żeby poprzez nasze modlitwy pozwolić mu
działać w ludziach. Pomysł, o którym mówimy, ma u swoich źródeł powszechne dziś przekonanie,
że polityka jest sprawą zbyt ludzką,
by odesłać ją do diabła i zbyt ważną,
żeby zostawić ją samym ludziom.
Coraz wyraźniej widać, że czysto
ludzkie sposoby urządzenia świata zawodzą. Coraz częściej słyszy się
opinię, że sytuację w naszym kraju i w ogóle na świecie może uzdrowić jedynie jakiś cud, jakieś Boże
działanie.
- To nie jest tak, że pomysł adopcji polityka,
modlenia się za posłów jest wynikiem obserwacji skandalicznych zachowań i złych
decyzji rządzących?
- Jeśli mianem „rządzących” określimy przedstawicieli wszystkich rodzajów władzy - tj.: ustawodawczej,

FOT. ANDRZEJ KLIMKOWSKI

Profesor gorąco modli się za posła
wykonawczej i sądowniczej, to jest jasne, że w każdym z tych sektorów są
ludzie, którzy popełniają błędy różnego rodzaju i różnego kalibru. Czym innym jest jednak jakaś słabość tego czy
innego gracza na scenie politycznej,
a czym innym świadoma eskalacja
konfliktu, która prowokuje obie jego
strony do zachowań coraz bardziej
agresywnych. Akcja modlitewna,
o której mówimy, to w moim odczuciu odruch obronny społeczeństwa,
które nie życzy sobie, by ów konflikt
rozlał się na wszystkie sfery naszego
życia, objął wszystkie kręgi społeczne i zatruł wodę, którą wszyscy pijemy. Jest takie staropolskie przysłowie,
że „niezgoda rujnuje”. Ludzie jakoś
to czują. A zarazem z doświadczenia
wiedzą, że przy tak wielkiej skali negatywnych emocji, ludzkie siły zawodzą. Potrzebne jest działanie Boga.
- Istnieje lista polityków, których można
„adoptować”?
- W inicjatywie wspieranej przez
„Gościa Niedzielnego” chodzi wyłącznie o posłów - wszystkich, niezależnie od ich przynależności partyjnej.
Wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by objęła ona również senat, a także rząd i władzę sądowniczą.
W tym miejscu warto podkreślić, że
inicjatywa modlitwy za prezydenta jest już od dawna realizowana, a jej
ważną popularyzatorką jest pani Barbara Zabrzeńska, mieszkanka Nowego
Sącza. To dzięki jej wysiłkom do Kancelarii Prezydenta RP napłynęło ponad
6000 deklaracji codziennej modlitwy
w intencji głowy państwa. Prawdę
mówiąc ta inicjatywa nie jest dla mnie
zaskoczeniem. Świetnie pamiętam
modlitwy za ojczyznę w latach stanu
wojennego w naszym kraju. Od tamtych czasów do dziś pozostał mi nawyk modlitwy za rządzących naszym
krajem. Modlitwy za ojczyznę są i teraz odmawiane w kościołach przynajmniej kilka razy w roku. Patrząc
z pewnej perspektywy można raczej
dziwić się, że ta ważna inicjatywa nie
zrodziła się dziesięć czy piętnaście lat
wcześniej.
- Co myśli Pan o skuteczności podobnych działań?
- Nie mnie to osądzać. Norwid napisał kiedyś takie zdanie „Modlitwy idą i wracają, nie
ma niewysłuchanej”. Nie chodziło mu o to, że Bóg od razu spełnia nasze zachcianki dokładnie
w taki sposób, jak prosiliśmy. Chodziło mu raczej o to, że nasza modlitwa jakoś otwiera ludzką przestrzeń
- indywidualną i społeczną - na Boże
działanie. Takiego otwarcia wszyscy
teraz w Polsce potrzebujemy - niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący i oczywiście
niezależnie też od naszych poglądów
politycznych.
ROZMAWIAŁA NATALIA SEKUŁA
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A to ciekawe
Koronkowy mural wśród 20 najpiękniejszych

Projekt muralu, który zdobi zachodnią ścianę budynku Centrum
Kultury i Promocji Gminy Bobowa

przy ul. Grunwaldzkiej, powstał na
kartkach brystolu, rysowanych ręcznie, a następnie wycinanych. Następnie wzór za pomocą dużej serwety składającej się z trzystu szablonów
naniesiono na ścianę. Łatwo nie było.
- Ściana była brzydka, krzywa,
wystawały resztki styropianu. W takim stanie absolutnie nie nadawała
się do tego, by malować na niej mural - zauważa artystka. Ostatecznie
mural powstał w kilkanaście godzin.
Kosztował ok. 3 tys. zł. Kwotę tę
pokryło Stowarzyszenie Twórczości

Regionalnej z Bobowej. Pomysłodawcą stworzenia muralu był Bogdan Krok,
radny oraz prezes tego stowarzyszenia.
W Bobowej co roku odbywa się
Międzynarodowy Festiwal Koronki
Klockowej, który przyciąga miłośników rękodzieła. Władze Bobowej zapowiadają stworzenie kolejnych podobnych murali. Jeden z nich miałby
powstać na murze prowadzącym do
Zespołu Szkół nr 1 w Bobowej i pełnić
funkcję drogowskazu dla osób zmierzających na ten festiwal.
(AM)

FOT. MAŁOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Portal Brightside.me uznał mural w Bobowej przedstawiający motyw słynnej
bobowskiej koronki klockowej za jeden
z dwudziestu najpiękniejszych na świecie. Jego autorka, pani Elżbieta z Warszawy, tworząca pod pseudonimem NesPoon namalowała go w 2015 r. Nietrudno
zgadnąć, iż inspiracją dla artystki były
bobowskie koronki. Na tle muralu chętnie fotografują się turyści.

T E K S T P R O M O C YJ N Y

Sztuka, która przełamuje bariery i granice
Osoby niepełnosprawne, seniorzy, Romowie i wybitnie uzdolniona
młodzież. Co łączy, te pozornie niezwiązane ze sobą, grupy społeczne? Okazuje się, że bardzo dużo.
Wystarczy mieć talent, pasję, energię do działania i odwagę podążania
za głosem serca. Tak, jak uczestnicy
mikroprojektu „Rozwój twórczych
zainteresowań szansą na wzrost
edukacji kulturalno-przyrodniczej
pogranicza polsko – słowackiego”
organizowanego przez nowosądeckie Stowarzyszenie Muzyka Świata
AKORD w partnerstwie z Občianskym združeniem Nový domov. Mikroprojekt współfinansowany jest
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Wspomniany mikroprojekt, to
kolejne już przedsięwzięcie Stowarzyszenia AKORD, którego celem jest integracja poprzez sztukę
różnych wykluczonych i zmarginalizowanych grup, tym razem na pograniczu Polski i Słowacji.
- Nasza inicjatywa realizowana jest
w 16 miejscowościach i obejmuje 8 powiatów – mówi Anna Kroj, prezes
Stowarzyszenia. – Po stronie polskiej swój akces zgłosiły powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski i nowotarski, zaś po słowackiej Samorządowy
Kraj Preszowski, a dokładnie okres Stara Lubovna, Bardejov, Kezmarok i Levoca. Mikroprojekt potrwa od maja 2017
roku do stycznia 2018 i obejmie szereg różnorodnych działań prowadzonych na przygranicznych terenach Polski i Słowacji.
Sam pomysł integracji różnych
grup społecznych poprzez sztukę narodził się w głowie Mirosława
Witkowskiego, muzyka i energetycznego animatora kultury. – Trzy
lata temu realizowałem projekt polsko – słowacki, którego zwieńczeniem
był mój udział w słowackim X Factorze
oraz występ u boku Heleny Vondrackovej i Karela Gotta. Już wtedy wpadłem
na pomysł zorganizowania wspólnego
przedsięwzięcia, którego celem będzie
aktywizacja członków różnych wykluczonych grup po obydwu stronach granicy oraz pokazanie, jak wielki potencjał

artystyczny kryje się w tych środowiskach. A połączenie muzyki ludowej,
bardzo popularnej zwłaszcza na terenie
Słowacji, z muzyką nowoczesną wydawało się być znakomitym sposobem na
osiągnięcie tego celu.
Aby zrealizować tak ambitne przedsięwzięcie, mikroprojekt,
w którym bierze udział ponad 480
uczestników z Polski i Słowacji, podzielony został na 3 etapy - cykl
przeglądów regionalnych zatytułowanych „Poszukiwacze Artystycznych Pereł”, twórcze warsztaty
przeznaczone dla wyłonionych w
przeglądach uczestników oraz 16 interaktywnych koncertów galowych.
– Przede wszystkim staraliśmy
się wyłonić nowe, twórcze osobowości, które zechciałyby zaprezentować swój talent i umiejętności na
scenie – mówi Mirosław Witkowski i dodaje, że formuła przeglądu zrywa z obowiązującymi dotychczas w tego typu imprezach
schematami. – Nie interesuje nas
rywalizacja, nie promujemy „cywilizacyjnej spartakiady sukcesu”. Najważniejszy jest człowiek, jego osobiste
predyspozycje i możliwości. Chcemy uwalniać talenty, inspirować i zachęcać uczestników do współpracy,
budując u nich poczucie wspólnoty.
Dlatego, choć osoby pełnosprawne
i niepełnosprawne oceniane są osobno, ocena ta bierze pod uwagę ich

przyszłą współpracę w ramach całego przedsięwzięcia .
Kolejny etap mikroprojektu, to
twórcze warsztaty o różnym charakterze: wokalno – instrumentalno
- aktorskim, improwizacyjno – scenicznym, profilaktyczno – filmowo –
interpersonalnym, a także chóralno
– tanecznym i ekologicznym. – Na
tym etapie, oferujemy naszym uczestnikom fachową pomoc merytoryczną oraz zajęcia wokalne z emisji głosu,
harmonii, ruchu scenicznego i gry na
instrumentach – mówi Mirosław Witkowski. – Podczas warsztatów pracują
oni nad różnorodnym repertuarem, tak
aby wspólnie opracować program koncertu galowego oraz stworzyć 20 – 40
osobowy chór integracyjny, wzorowany na amerykańskich chórach gospel.
Chór interaktywny, będący efektem współpracy międzypokoleniowej, to serce i dusza tego mikroprojektu. Występuje on na koncertach
plenerowych w towarzystwie słowacko - polskich pedagogów
i charyzmatycznych instrumentalistów. – To prawdziwy eksperyment
– zapewnia Mirosław Witkowski. –
Chcemy połączyć głosy młodych adeptów śpiewu z brzmieniem głosu osób w
jesieni życia. To nowatorski sposób animowania kultury i łączenia różnic międzypokoleniowych i społecznych dla
budowania wzajemnego dialogu na pograniczu polsko - słowackim.

Jak podkreśla autor mikroprojektu, wspólne spotkania przy realizacji programu są nastawione
na aktywizacje seniorów i młodych, budowanie wzajemnej asertywności względem siebie oraz
trwałej więzi międzypokoleniowej
opartej na niwelowaniu lęku przed
kontaktem seniorów i młodych
oraz osób niepełnosprawnych z
osobami sprawnymi. – Chodzi nam
o twórcze kreowanie postaw tolerancji i wzmacnianie wartości płynących
z samej różnorodności życia – podkreśla Mirosław Witkowski.
Ostatni etap polsko - słowackiego mikroprojektu obejmuje cykl 16
koncertów galowych, stanowiących interaktywne show obejmujący muzykę pogranicza Polski i
Słowacji. – Chcemy wciągnąć do
zabawy publiczność i zachęcić ją
do aktywnego udziału w tej multimedialnej gali, która obejmie elementy historii muzyki rozrywkowej
pogranicza, a także trendy występujące we współczesnej kulturze.
W zamyśle organizatorów scena ma się stać miejscem eksperymentu i spotkania artystów
z pogranicza polsko – słowackiego
oraz uczestników mikroprojektu, a
także sposobem na promowanie
dialogu pomiędzy różnymi kulturami. - Elementem innowacyjnym będą
interaktywne warsztaty z publicznością

– zapowiada Mirosław Witkowski. - Kilka osób wybranych z publiczności wraz z muzykami i uczestnikami
projektu stanie się częścią koncertu na
żywo. Dzięki takiej formule, nasz koncert nabierze charakteru interaktywnego, a słuchacze staną się jego aktywnymi uczestnikami.
To nowatorskie, transgraniczne
przedsięwzięcie stanowi poważne
wyzwanie zarówno pod względem
artystycznym, jak i logistycznym i finansowym. Jest także na tyle elastyczne, że każda grupa objęta
polsko – słowackim projektem odnajdzie w nim coś dla siebie. – Łączymy muzykę ludową z nowoczesnymi
brzmieniami, starsze generacje z młodszymi pokoleniami, osoby pełnosprawne z niepełnosprawnymi. To trudne, ale
także bardzo satysfakcjonujące wyzwanie – zapewnia autor mikroprojektu.
Choć Mirosław Witkowski ma
spore doświadczenie w organizacji tego typu imprez przyznaje, że
sporo nauczył się od ekspertów
z Euroregionu Tatry. – Pokazali nam,
jak perfekcyjnie organizować i planować takie działania, a ich cenne rady
i doświadczenie pozwoliły nam jeszcze
bardziej udoskonalić nasz mikroprojekt.
Pomoc doświadczonych specjalistów jest naprawdę ważna
tym bardziej, że Mirosław Witkowski planuje w przyszłości
organizację dużego Międzynarodowego Festiwalu Polsko –
Słowackiego. – Chciałbym dać
szansę wszystkim wykluczonym
grupom, pokazać jak wielki drzemie w nich potencjał.
Przedsięwzięcie takie wymaga
pracowitości, elastyczności, wytrwałości oraz pełnego profesjonalizmu. No i oczywiście współpracy
z różnymi partnerami zarówno na
poziomie krajowym jak i europejskim. Mirosław Witkowski jest przekonany, że może się ono powieść
zwłaszcza, że zebrane przy organizacji polsko – słowackiej mikroprojektu doświadczenia i kontakty
mają wielką wartość i mogą zaprocentować w przyszłości. – Mam
nadzieje, że uda nam się zrealizować
wszystkie nasze zamierzenia zwłaszcza,
że spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym
odzewem po obydwu stronach granicy.
A to daje nadzieję na przyszłość i zachęca do dalszego działania – konkluduje
autor mikroprojektu.
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Wspólnie rysujemy mapę rowerową

Pokręćmy wokół Sącza
Bony na zakupy w sklepie rowerowym Bike Atelier, bony na
przeglądy w serwisie Bike Atelier, kolarskie gadżety – bidony,
czapeczki, słuchawki, przewodniki rowerowe i inne nagrody
czekają na zwycięzców naszego konkursu.
A konkurs adresowany jest do miłośników dwóch kółek. Tego lata tworzymy wspólnie Sądecką Mapę Rowerową. Jedyną i niepowtarzalną, bo w jej powstanie angażują się pasjonaci kolarstwa - osoby podróżujące ścieżkami
rowerowymi na terenie powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego. To Wy odkrywacie i proponujecie naszym Czytelnikom nowe miejsce, gdzie warto pojechać rowerem.
Wystarczy krótko opisać trasę, którą proponujecie.
Opis może być wzbogacony o fotografie. Całość prześlijcie na adres: konkurs@dts24.pl. Wasze propozycje
umieszczamy na portalu dts24 w specjalnej zakładce
Sądecka Mapa Rowerowa, na naszym fanpage’u FB, jak
również na Sądeckiej Mapie Rowerowej. Autorzy najciekawszych tras otrzymają upominki. Regulamin i szczegóły – na portalu dts24.
Zachęcamy wszystkich miłośników rowerowych
wypraw – korzystajcie z propozycji naszych Czytelników. Ruszajcie z „Dobrym Tygodnikiem Sądeckim”
w najatrakcyjniejsze krajobrazowo, sportowo, przyrodniczo trasy.
(RED)

PROJEKT ZREALIZOWANO PRZY WSPARCIU FINANSOWYM
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Cała trasa ma ok. 27 km, lecz trzeba zaznaczyć na samym
początku, że można rozpocząć i zakończyć wycieczkę w dogodnym
dla siebie miejscu.
Punktem startowym jak i końcowym są Ruiny Sądeckiego Zamku.
Zamek został wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego w latach 13501360. Posiadał dwie baszty narożne, wieżę, budynek mieszkalny
i przedzamcze. Do dzisiaj zachowały się resztki murów obwodowych
oraz zrekonstruowana Baszta Kowalska. Do naszych czasów nie dotrwały ani plany, ani mury zamku z tamtego okresu . Obecnie na terenie ruin zamku znajduje się park miejski. Kierujemy się w dół na wały
nad Dunajcem. Po lewej stronie na wzgórzu znajduje się restauracja
„Panorama”.
Pojawia się przed nami most kolejowy ( trasa Nowy Sącz – Chabówka)
oraz pomnik „Miejsce kaźni 180 rozstrzelanych 1939-45” (0,6 km).
Jedziemy pod mostem i dalej obok boiska treningowego. Wyjeżdżamy
na wał przy Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ. Jedziemy dalej wałem
(1,04 km). Po prawej stronie znajdują się dawne tereny przedwojennej "Wenecji". Pomysł, by powstał ten kompleks, narodził się ponad sto
lat temu wśród sądeckich kupców . Na wysokości dzisiejszego obiektu
WCKS „Dunajec swoją siedzibę miało Towarzystwo Wioślarskie” .

Na brzegach Dunajca urządzone były alejki spacerowe, które były otoczone kwiatami. Można było wypożyczać łodzie. Spacerowiczom
przygrywała orkiestra. W 1912 r. ośrodkowi wioślarskiemu przystani - na prawym brzegu Dunajca 150 m. od mostu kolejowego w stronę górnego biegu rzeki Towarzystwo Wioślarskie nadało oficjalną nazwę Wenecja.
Po lewej stronie jest Park Strzelecki. Pierwotnie znajdował się on na
obszarze lewobrzeżnej Kamienicy na wysokości późniejszego Białego
Klasztoru . Podobnie jak w innych miastach galicyjskich, Ogród Strzelecki był związany z działalnością Towarzystwa Strzeleckiego, stąd nazwa ogrodu: Towarzystwo Strzelecko – Ogrodnicze.
Dalej zaczynają się ogródki działkowe aż do mostu na potoku Dąbrówka Polska przy ulicy Tłoki. Za mostem wjeżdżamy na wał i dalej jedziemy wzdłuż niego (3,06 km). Z wałów podziwiać można przy ładnej
pogodzie widok na pasmo Radziejowej. Znajdujemy się przy rzece
Dunajec. Rzeka i jej brzegi od magistrali wodociągowej do „wodospadu” objęte są programem ochronnym „Natura 2000” (4,420 km).
Renata Chruślicka – Micor
CD. OPISU TRASY ZNAJDZIESZ NA PORTALU DTS24

Z Nowego Sącza jedziemy czarnym szlakiem przez
Rdziostów, Marcinkowice, Klęczany do Chomranic, przy
kościele skręcamy w prawo i dalej czarnym szlakiem
wyjeżdżamy na szczyt. Dojeżdżamy do skrzyżowania
i przejeżdżamy je kierując się żółtym szlakiem na Białowodzką Górę. Na szczycie Rozdziele znajduje się kaplica i piękne widoki, warto tu trochę odpocząć. Następnie jedziemy w lewo zielonym szlakiem i kierujemy się
w stronę Zamczyska, po ok. 1000 m odbijamy w prawo
w wąską ścieżkę prowadzącą do tarasu widokowego na
Dunajec i okolice, następnie wracamy na zielony szlak
i zjeżdżamy nim do Tęgoborza a następnie drogą krajową do Nowego Sącza.
Długość trasy ok. 30 km.
Sławomir Leśniak
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Kontrowersje

Sygnalista pod ochroną
W duńskich i polskich mediach zawrzało.
Z firmy Velux, głównego konkurenta sądeckiego producenta okien, miały wyciec
poufne informacje. Dane miały być rzekomo przekazane Fakro.
Według duńskiej gazety „Jyllands-Posten”, były szef Veluxa usiłował
sprzedać dużą ilość poufnych danych
firmie Fakro. Sprawa miała wyjść
na jaw po tym, jak Polka pełniąca
funkcję pośrednika, przestraszyła się
i o całej historii poinformowała Jurgena Tang-Jensena, aktualnego dyrektora generalnego firmy Velux. Jak
się okazało, były szef Veluxa, którego
nazwisko nie zostało ujawnione, ściągał duże ilości danych oraz gromadził
dokumenty, nagrania i zdjęcia, które
miały być rzekomo przekazane polskiej firmie.
Z kolei Fakro potwierdza, że były
spotkania z kobietą oferującą dokumenty, które miały zawierać dowody, że Velux narusza przepisy ustawy o ochronie konkurencji. Ponieważ
kobieta nie dysponowała jednak żadną dokumentacją w tej sprawie, rozmowy zostały przerwane.
Velux i Fakro od lat współzawodniczą ze sobą na rynku produkcji okien.

Fakro już 5 lat temu złożyło skargę do
Komisji Europejskiej na nadużywanie pozycji dominującej przez firmę
Velux. Do sprawy dołączono kilkaset
dowodów na łamanie prawa konkurencji przez duński koncern. Jak można przeczytać w oświadczeniu sądeckiej firmy:
„Zdaniem Fakro, Velux narusza to
prawo, z czym nie zawsze dobrze
czują się pracownicy, dystrybutorzy czy kontrahenci Velux, będący
świadkami takich działań. Dlatego
też zdarza się, że zgłaszają do nas
informacje o takich przypadkach.
My tego typu zgłoszenia traktujemy jako kontakt tzw. sygnalistów
zewnętrznych, a więc osób, które
dostrzegając nieetyczne i niezgodne
z prawem działanie w swoim miejscu pracy, nie pozostają obojętne i zgłaszają je celem skutecznego ich zwalczenia. Sygnalista jest
chroniony prawem, nie wolno go
zwolnić ani szykanować. Wszystkie uzyskane od sygnalistów materiały są następnie przez firmę przekazywane sukcesywnie do Komisji
Europejskiej. Żaden z naszych dowodów nie został zdobyty niezgodnie z prawem, czy w sposób, który

Hazardowy Facebook
Czy Facebook będzie zakazany w Polsce?
Wydaje się to nieprawdopodobne, ale jest
możliwe. Serwis społecznościowy trafił pod lupę urzędników ministerstwa finansów. Potwierdza to sądecki polityk,
wiceminister finansów Wiesław Janczyk.
Przyszłość Facebooka w Polsce jest
jednak niepewna z powodu nowelizacji ustawy o grach hazardowych, która weszła w życie 1 kwietnia, a której

zapisy mogą okazać się wystarczającym powodem do tego, aby Facebook
trafił na listę „stron zakazanych” oferujących nielegalne gry hazardowe.
Interpelację w tej sprawie złożył do ministra finansów poseł Jacek Wilk z Kukiz'15, który zwrócił
uwagę, że Facebook oferuje gry online, które godzą w monopol państwa.
- W odniesieniu do portalu społecznościowego Facebook podjęte zostały

wzbudzałby wątpliwości natury
moralnej”.
Zdaniem Fakro, cała „historia
szpiegowska” to próba odwrócenia
przez Velux uwagi od praktyk stosowanych przez ten koncern oraz jego
działań w Komisji Europejskiej. Ma
także zniechęcić innych potencjalnych informatorów do zgłaszania nieprawidłowości w postępowaniu duńskiej firmy.
Fakro podkreśla również, że nigdy nie było zainteresowana poufnymi przemysłowymi informacjami
firmy Velux.
- Mamy własną politykę innowacyjności, nasze okna mają zupełnie
inną konstrukcję, poza tym nowe
rozwiązania zgłasza się do opatentowania od razu po powstaniu. Fakro
jest właścicielem ponad 160 patentów i wzorów użytkowych. Z naszej
perspektywy sprawa jest oczywista, Fakro nigdy nie było zainteresowane zakupem poufnych informacji
przemysłowych.
Jednocześnie firma informuje, że
w dalszym ciągu pozostaje otwarta na
wszelkie dowody dotyczące naruszenia prawa konkurencji przez Velux.
TATIANA BIELA

stosowne czynności sprawdzające.
Uzyskany i zabezpieczony w ich wyniku materiał, zostanie poddany analizie
celem podjęcia ewentualnych dalszych
działań zgodnie z obwiązującą ustawą
o grach hazardowych - napisał w odpowiedzi na interpelację posła wiceminister finansów Wiesław Janczyk.
Znowelizowana ustawa daje
urzędnikom ministerstwa prawo, aby
nakazać dostawcom internetu odcięcie dostępu do witryn, które otwierają
dostęp do hazardu bez wymaganych
koncesji i zezwoleń.
(NS)

Firma Newag, zajmująca się
produkcją oraz modernizacją
taboru szynowego,
z wieloletnim branżowym
doświadczeniem, poszukuje
kandydatek i kandydatów na
stanowiska produkcyjne spawacz, ślusarz mechanik,
elektromechanik, lakiernik,
manewrowy.
Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV
na adres kariera@newag.pl
lub osobiste zgłoszenie w
Dziale Personalnym Newag
w Nowym Sączu (wejście od
strony dworca PKP kładką
nad torami).
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Styl życia

FOT. Z ARCH. E. KOZIOŁ

Nie boją się złego wilka, a dom wybudowali ze słomy

Zrezygnowali z życia w wielkiej angielskiej metropolii na rzecz minimalizmu w wiosce pod Korzenną. Odrzucili pogoń za pieniędzmi i dobrami
materialnymi. Teraz mają czas dla rodziny i są szczęśliwi.
Ewa i Dawid mieszkali w Liverpoolu. Byli po wyższych studiach i każde z nich miało dobrą
pracę w dużej korporacji. Kiedy jednak na świat przyszło ich
pierwsze dziecko, stwierdzili, że
życie może wyglądać zupełnie inaczej. Podjęli trudną decyzję i wrócili do Polski, aby tu odnaleźć
spokój. Początkowo zamieszkali
w okolicy Tarnowa, ale okazało się,
że i to im nie wystarcza. Po kilku miesiącach poszukiwań odnaleźli swoje miejsce na ziemi w Jasiennej, niewielkiej miejscowości
w gminie Korzenna. Dlaczego
akurat tam? Podobno był to całkowity przypadek.

Postawili na minimalizm
- Nasi przyjaciele w tym samym czasie również szukali miejsca, w którym mogliby się osiedlić – wspomina Ewa Kozioł. - To
oni znaleźli Jasienną, jednakże
było tam dla nich zbyt mało „dziko”. Dla nas było idealnie. Jeszcze nie widząc działki, a będąc
na drodze dojazdowej do niej, powiedziałam do męża, że tutaj będziemy mieszkać. I tak się stało.
Szukaliśmy miejsca spokojnego,
nie chcieliśmy, aby nasze dzieci
dorastały w świecie, oferowanym
przez duże miasto. My sami też
nie chcieliśmy żyć w tym świecie.
Rodzina wybrała proste, minimalistyczne życie. Dzięki temu

czują się w dużym stopniu wolni.
Robią, co chcą i kiedy chcą. Dawid
zajmuje się fotografią, Ewa jest autorką bloga o nazwie Zielony Zagonek. W ten sposób oboje mogą
pracować w domu i każdą wolną
chwilę spędzać z trójką, a wkrótce czwórką, dzieci.

Nie trują się toksynami
Nie tylko zamieszkali w małej
wiosce, ale też chcą żyć bez toksyn. Wybierają naturalną żywność, wyeliminowali ze swojego domu szkodliwą chemię. Ewa
sama robi potrzebne na co dzień
środki czystości: mydło, proszek
do prania, kosmetyki. Chce mieć
pewność, że jej rodzina dostaje to
co najlepsze.
- Nikt świadomy nie chce
mieszkać w domu, który truje oparami środków chemii gospodarczej. Nikt nie chce truć
swoich dzieci pożywieniem, które wręcz upośledza ich zdrowie
i umysł. Żadna kobieta nie chce
płacić zdrowiem za urodę. Każdy z nas chce tego co najlepsze
dla nas i naszych bliskich, to jest
nasza natura. Nie każdy jednak
ma odwagę, aby coś zmienić, nie
każdy chce się ruszyć i poszukać
innych rozwiązań, gdyż wygodnictwo i konformizm jest wręcz
plagą naszego społeczeństwa –
twierdzi Ewa.

Wiedza z Zielonego Zagonku
Swoim sposobem myślenia
chciałaby zarazić innych. Napisała kilka książek, w których radzi, jak żyć zdrowo. Występowała
w audycjach radiowych i telewizyjnych. Na swoim blogu udziela

różnego rodzaju wskazówek, porad, a nawet proponuje specjalne kursy i prowadzi sklep internetowy. - Zielony Zagonek to
blog, na którym dzielę się swoją
wiedzą i latami doświadczenia
– wyjaśnia. - Miliony ludzi jest
już zmęczonych tym, co oferuje nam system i najzwyczajniej
w świecie szukają innych rozwiązań, budzą się i chcą wziąć
życie w swoje ręce. Na blogu
dowiedzą się jak łatwo jest się
od tego uwolnić, że te niewielkie zmiany, nie dość, że są satysfakcjonujące, to zbliżają nas
do wolności ekonomicznej. Ponieważ naturalne kosmetyki czy
chemia gospodarcza nie tylko
nie szkodzą naszemu ciału i są
o niebo lepsze od komercyjnych
produktów, jakie odnajdziemy
w sklepie, ale są także tanie.
Od rana do wieczora życie Ewy
Kozioł wypełniają zwykłe obowiązki: dom, ogród, dzieci, edukacja domowa. Dopiero kiedy pociechy idą spać, przychodzi czas
na pracę. - W ciągu 4 godzin muszę zrobić to, co wielu ludziom
zajmuje kilka dni – tłumaczy Ewa.
- Odpowiedzieć na setki emaili
i komentarzy, pisać artykuły do
krajowych magazynów, ale i na
bloga, pomagać ludziom w kursach online, które są częścią mojej pracy. Bycie ekspertem w tej
dziedzinie naprawdę zobowiązuje. Wszyscy się śmieją, że powinnam mieć sztab ludzi, aby ogarnąć to wszystko, a jestem tylko
ja i mąż. Jednakże będąc mamą
niedługo czwórki dzieci, musiałam też postawić jasne granice,
dlatego ostatnio zrezygnowałam

całkowicie z wyjazdów do telewizji i porzuciłam pisanie kolejnej
książki dla wydawnictwa.

Dom zbudowany ze słomy
Nie tylko życie rodziny jest niezwykłe. Dom, w którym mieszka
rodzina Koziołów również nie należy do przeciętnych. Dawid własnoręcznie wybudował go… ze słomy. Najpierw powstała drewniana
konstrukcja, a następnie ściany
ze sprasowanych, słomianych
kostek. Całość została zarówno
w środku jak i na zewnątrz wytynkowana gliną.
- Dom ze słomy powstał, ponieważ lubimy eksperymenty,
był tani w wybudowaniu i jest
dobry dla naszego zdrowia. On
oddycha inaczej niż domy tradycyjne. Tutaj nie ma problemów z wilgocią, przesuszeniem,
nieodpowiednią temperaturą,
alergiami, osłabionym układem
odpornościowym, to wszystko
regulowane jest przez tynki gliniane, które się w nim znajdują tłumaczy Ewa. I dodaje: - Za granicami naszego kraju takie domy
nie są niczym nadzwyczajnym
i powstają nawet w największych miastach.
Większość osób sceptycznie
podchodziłaby do takiego rodzaju
budulca, ale nie Ewa i jej rodzina.
- Mieszkamy na górce, tutaj halny
nie jest niczym obcym i jeszcze niczego nie zdmuchnęło. Jak przyjdzie pożar, to spali wnętrze domu,
tak jak stałoby się w każdym tradycyjnym budynku. Jednak ściany są zabezpieczone przed pożarem. Słoma nie jest łatwopalna,
jeśli jest zbita i skompresowana,

podobnie glina. To mój mąż własnymi rękami stawiał ten dom,
czytał i dowiadywał się wszystkiego co niezbędne. Ja mu ufam
bezgranicznie i wiem, że ten dom
będzie stał tyle, ile powinien.

Mają priorytety i żyją
świadomie
Dla przyśpieszenia budowy
i ograniczenia kosztów, rodzina zdecydowała się na bardzo
ograniczoną powierzchnię budynku. Ich dom ma zaledwie 35
metrów kwadratowych! Jednak
rodzinie to w zupełności wystarcza. - Dzieciaki są jeszcze małe
i śpią razem, nie potrzebują osobnych pokoi, zresztą ja
mieszkałam z dwójką sióstr
w jednym pokoju przez całe dzieciństwo i nie odczuwam, żebym
strasznie cierpiała z tego powodu. W naszym domu nie ma
przedmiotów niepotrzebnych,
wszystko co się w nim znajduje, jest używane bardzo regularnie. Nie zaśmiecamy swojej
przestrzeni zbędnymi rzeczami.
Niektórzy ludzie nie są w stanie
zrozumieć sposobu życia, jaki prowadzi rodzina Koziołów, jednak
ich to nie zraża. - Nie jesteśmy
żadnymi hipisami, posiadamy
wyższe wykształcenie zdobyte na zagranicznych uczelniach,
jesteśmy katolikami i patriotami.
Jestem ogromnie szczęśliwa, bo
my takie życie wybraliśmy, zdecydowaliśmy, czego chcemy, co
jest dla nas ważne, jakie są nasze priorytety i mam wrażenie, że
dzięki wyborom jest to życie bardzo świadome.
KINGA NIKIEL
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To nie ustawka, wikingowie walczą naprawdę
Grupa rekonstrukcyjna, do której należy Przemysław, istnieje od
12 lat i nosi nazwę Wiciędzy Jarowita. Bjorn to ich wódz, którego obecnie zastępuje brat, gdyż
ten wyjechał za granicę. Ich założyciele pochodzą z okolic Grybowa. Wiciędzy Jarowita nie bawią
się w półśrodki. - Jeśli rekonstruować to w stu procentach, a nie
bawić się w fantasy. W naszym
przypadku to nie ustawka, nie
mamy określonych ról, stajemy
naprzeciwko siebie i toczymy bitwę – wyjaśniaPrzemek. Miecze
ze stali, których używają, to repliki broni z X-XI wieku. Ubrania, buty i tarcze to wierne odwzorowanie tych historycznych,
z uwzględnieniem najmniejszego detalu. W swoim ekwipunku
wojennym mają również topory
i włócznie.
Przemysław, a raczej Thorin,
zaczął swoją fascynację wikingami już w gimnazjum. Zainteresował się muzyką metalową. Potem
przeszedł na muzykę metalowo-folkową. Oglądał różne teledyski
i zaciekawiła go tematyka rekonstrukcji historycznych, zaczął szukać informacji na forach, grupach
internetowych, aż w końcu trafił do źródła. Miał wówczas 21 lat.
- Na moją pierwszą rekonstrukcję
historyczną do Trzcinicy koło Jasła zaprosiła mnie koleżanka. Pojechałem wówczas jako turysta
i dopiero na miejscu miałem dołączyć do grupy rekonstrukcyjnej,
do której ona należała - opowiada Thorin. Poznał wówczas ludzi,
którzy odtwarzają wikingów i Słowian. Pierwsze treningi polegały na
tym, iż starsi koledzy atakowali go,
a on miał się bronić. Celem takich
treningów była nauka samoobrony oraz przyzwyczajenie do bólu.
Jak to na wikinga przystało ma
on również piękną wikinkę z Ludźmierza u boku. Poznali się na zlocie

FOT. Z ARCH. PRZEMYSŁAWA SKRZYPCA

Thorin Ulfbjørn Gunnar Magnussen,
na co dzień znany jako Przemysław
Skrzypiec, zafascynował się światem
skandynawskich wojowników i został… wikingiem.

w Bukowinie Tatrzańskiej na najwyżej odbywającej się imprezie
w Polsce. Thorin podkradł ją wówczas innej drużynie, jak to niegdyś czynili prawdziwi wikingowie
z północy. Skutecznie, bo są z sobą
od 5 lat. - Do dziś w Skandynawii

nie ma brzydkich kobiet, bo tych
wikingowie nie kradli z innych
krajów - żartuje Thorin.
Co roku na wyspie Wolin w połowie sierpnia odbywa się największy w Europie wczesnośredniowieczny festiwal Słowian

i wikingów. Wówczas walczą ze
sobą dwie grupy, każda po około 500 osób. – Walczymy przede
wszystkim o honor i zwycięstwo,
trenujemy cały rok, by jechać
i zwyciężyć – tłumaczy Przemek.
Bitwa wolińska to nie taka łatwa

sprawa. Składa się z trzech starć,
w której jedno trwa około 20 minut. Ponadto wikingowie noszą
na sobie ekwipunek ważący prawie 20 kg, na który składa się hełm
z oplotem kolczym, kolczuga, tarcza, miecze, topór i kaftan z kilku
warstw wełny.
- Zamożniejsi wojownicy
mają na sobie jeszcze kolczugi składające się z 8-12 tysięcy
nitowanych kółeczek - wyjaśnia
Thorin. Na wyspę Wolin zjeżdżają się grupy rekonstrukcyjne
z 25 krajów m.in.: Brazylii, Kanady, Australii, Rosji, krajów skandynawskich. Mimo to bariera językowa nie istnieje. Po walce, przy
wspólnym ognisku, z odpowiednim trunkiem w ręku, przełamują wszelakie granice porozumienia
międzynarodowego.
Aby stać się pełnoprawnym
członkiem grupy, trzeba przejść
okres próbny, w którym kandydat
usługuje starszym kolegom, słucha ich, rozkłada namioty, sprząta, a także uczestniczy w treningach, by szkolić się w rzemiośle
bojowym, jeśli chce zostać wojownikiem. Dopiero potem, gdy już
zasłuży na wolność, dostaje pierścień i przysięga lojalność swoim
braciom.
NATALIA SEKUŁA
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Wynajmę od zaraz budynek gastronomiczno usługowy o powierzchni
całkowitej 281,7m2 (pow.
użytkowa parteru wynosi
155,20m2, poddasza 36m2,
piwnicy 90,50m2) położony
w ścisłym Centrum Nowego Sącza przy ul. Wałowej
7. Do budynku przynależą
4 miejsca parkingowe. Lokal idealny do prowadzenia
działalności gospodarczej
zarówno gastronomicznej
jak i handlowo - usługowej
itp. Kontakt: 502 321 410
lub 796 331 611.
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Odkryj Muszynę – miasto ogrodów
plenerowymi siłowniami. Dzięki specjalnie dobranym
przyrządom można tutaj wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe. Jest to miejsce szczególnie upodobane przez osoby starsze, które poprzez ruch wspomagają efekty kinezyterapii oferowanej przez sanatoria.
Nie są to jedyne siłownie plenerowe w uzdrowisku. Kolejne znajdują się wzdłuż malowniczych kaskad wodnych, leżących u podnóża zamku górującego nad miastem oraz w centrach Milika i Szczawnika,
miejscowości turystycznych gminy.

nazywane są przez lokalną społeczność tzw. „płynnym złotem”. W istocie — stanowią bogactwo smaku, cennych pierwiastków i minerałów, które są tak
bardzo potrzebne człowiekowi do zachowania równowagi mikro i makroelementów w organizmie. Warto zaznaczyć, że gościnność Muszynian znana jest
od wieków. Powszechnie wiadomo, że każdy kuracjusz czy strudzony podróżnik, nieodpłatnie i do woli
może kosztować tutejszych wód mineralnych. Ciekawostką jest fakt, że na terenie kurortu znajduje się
najwięcej złóż wód mineralnych spośród wszystkich
małopolskich uzdrowisk. Nic więc dziwnego, że ma
tutaj swoją siedzibę aż osiem rozlewni wód mineralnych, a ich marki rozpoznawalne są w kraju i poza
jego granicami.

Muszyna – źródło wrażeń
Tak w dwóch słowach można opisać to malownicze miejsce, położone na południu kraju przy granicy
ze Słowacją, które ma ponad 725 lat historii i tradycji. Niegdyś było to „Państwo Muszyńskie” stojące na
straży granic, współcześnie jest krainą pięknych krajobrazów, niebywałych atrakcji oraz posiadającą wiele interesujących zabytków, w tym jeden wpisany na
listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Terapeutyczne „Ogrody Zmysłów”
Muszyna-Złockie i Żegiestów to dwa uzdrowiska na
terenie jednej gminy, które od lat są chętnie wybierane jako miejsca kuracji leczniczych i rehabilitacyjnych.
Wysoki standard opieki medycznej, nieskazitelnie czyste powietrze Popradzkiego Parku Krajobrazowego,
górski klimat oraz nowoczesna infrastruktura turystyczno-uzdrowiskowa potęgują wrażenia osób przyjeżdżających tutaj dla doznania ciszy, spokoju i wytchnienia od pędu codziennego życia. Idealnym do
tego miejscem są parki zdrojowe. W jednym z nich
znajdują się „Ogrody Sensoryczne”, inaczej nazywane „Ogrodami Zmysłów”, wykorzystywane nie tylko
jako alternatywa dla odpoczynku na łonie natury, ale
przede wszystkim do celów terapeutycznych i edukacyjnych zarówno dla osób niewidomych, jak i osób z
zaburzeniami psychofizycznymi czy z upośledzeniem
umysłowym. Zaprojektowane są tak, aby w sposób
celowy i zintensyfikowany oddziaływać na zmysły pozawzrokowe. Oprócz funkcji poznawczej pełnią one
rolę podobną jak ogrody przeznaczone do hortiterapii — poprzez zabawy edukacyjne pomagają w budowaniu więzi interpersonalnych.
Spośród siedmiu stref tematycznych w ogrodach, na szczególną uwagę zasługuje strefa ruchu z

„Ogrody Biblijne” i grecki Panteon
Muszyna może poszczycić się także wspaniałym
ogrodem pełnym posągów i rzeźb przedstawiających
muzy i bogów z greckiego Panteonu. W tym magicznym miejscu, gdzie tylko szum strumyka i śpiew ptaków przerywają błogą ciszę, można poczuć się przez
chwilę niczym antyczny Perseusz, wkraczający do
ogrodu Meduzy.
Kolejną atrakcją Muszyny są „Ogrody Biblijne”.
Mistrzowskie dzieło ogrodnictwa zostało przedstawione w konwencji trzech świątyń: Świątyni Jerozolimskiej, kościoła świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny i kościoła czasów mesjańskich.
To niebywałe miejsce w specyficzny sposób prezentuje obraz biblijnego życia i historię zbawienia, dlatego w muszyńskim Edenie mile widziani są wszyscy, którzy chcieliby przybliżyć sobie dzieje Starego
i Nowego Testamentu oraz zobaczyć roślinność Ziemi Świętej.

Wody mineralne – „płynne złoto”
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, słynie
jednak przede wszystkim ze znakomitych wód mineralnych wykorzystywanych już w XVIII w. Wody te

Największa plenerowa pijalnia wód
Wody mineralne są istotnym aspektem życia Muszyny. Co roku z początkiem sierpnia organizowany
jest tutaj „Festiwal Wód Mineralnych”. Podczas kilku
upalnych dni lata, w trakcie Festiwalu, amfiteatr zdrojowy zamienia się w największą w regionie plenerową pijalnię wód mineralnych. To doskonała okazja
dla koneserów dobrej wody i dobrej zabawy. W wydarzeniu biorą udział najbardziej liczący się na rynku
producenci wód mineralnych z całej Polski. Dla zgromadzonej publiczności przygotowany jest specjalny,
kilkudniowy program artystyczny, z udziałem czołowych gwiazd polskiej sceny muzycznej i rozrywkowej. W tym roku podczas inauguracji Festiwalu publiczność zobaczy spektakl pt. „Mussina II – Baśń o
Muszynie”, który jest stworzony na podstawie baśni, legend oraz podań historycznych o Muszynie.
Próby są bardzo intensywne, a efekty będzie można zobaczyć 3 sierpnia o godzinie 20. w amfiteatrze
„Zapopradzie” w Muszynie. Festiwalowe dni tradycyjnie będą trwały przez cały weekend (5 - 6 sierpnia). Oprócz degustacji wód, organizatorzy rokrocznie przygotowują bogaty program artystyczny. W tym
roku na deskach amfiteatru Zapopradzie wystąpią
między innymi: De Mono, Łzy, Koń Polski, Ranczo,
Sorry Boys, No Brothers… Wśród atrakcji nie zabraknie również: degustacji wód mineralnych, pokazów
łuczniczych i rycerskich, animacji dla najmłodszych
oraz pokazu sztucznych ogni.
O tym, że Muszyna jest idealnym miejscem na zregenerowanie sił witalnych o każdej porze roku, najlepiej jest przekonać się samemu…

(AC)
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Wspieramy Fundację
Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religi
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OFICJALNA WODA
ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ
W POLSCE

www.cechini-muszyna.pl
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Hej, hej Nowy Sącz – miasto dzieci gór

Festiwal, którego formuła ma unikalny w skali światowej charakter,
rozpoczął jak co roku tradycyjny
barwny korowód uczestników, którzy z ulicy Barskiej powędrowali ulicą Lwowską na płytę sądeckiego rynku. Zagranicznych gości i ich polskich
kamratów witały po drodze setki sądeczan. Tłumy mieszkańców zgromadziły się także pod sądeckim ratuszem, czekając na tegoroczny koncert
inauguracyjny.
- Na jubileuszowej odsłonie naszego festiwalu gościmy przedstawicieli trzech kontynentów – mówił
Antoni Malczak, dyrektor i pomysłodawca Święta Dzieci Gór. - Przyjechali do nas zarówno z bliższych
i dalszych krajów takich jak Indie,
Indonezja, Jakucja, Macedonia, Meksyk, Turcja i Węgry, jak i z różnych
regionów Polski. Nawojowskie Piecuchy, Szczyrzycanie, górale śląscy,
podhalańscy, orawscy oraz Mali Łoniowiacy z powiatu brzeskiego będą
nas bawić przez najbliższy tydzień
i dzielić się z nami swoim szczęściem,
radością i młodością.
Podczas krótkiego jubileuszowego
przemówienia padły konkretne liczby obrazujące rozmach sądeckiego festiwalu. - Na Święcie Dzieci Gór pojawili się dotychczas reprezentanci
62 krajów, ze wszystkich kontynentów – wyliczał Antoni Malczak. - 303

zespoły, w tym 153 zagraniczne oraz
ponad 12 tys. dzieci. Te liczby mówią
same za siebie. Cieszę się, że po raz
kolejny będziemy na sądeckim rynku
podziwiać kunszt, kulturę i tradycję
prezentowaną na tej scenie.
Zanim zgromadzeni pod ratuszem
widzowie mieli okazję obejrzeć przygotowany przez uczestników inauguracyjny program, Dzieci Gór, zgodnie
z tradycją, odebrały od władz klucze
do bram miasta. Dźwięk miejskich
kluczy stanowił prawdziwe wprowadzenie do koncertu inauguracyjnego. - Hej, hej budujemy mosty dobra
i miłości, piękna i radości, człowieczego bytu i pełnego zachwytu, by
człowiek człowiekowi był bratem na
wieki – Józef Broda, charyzmatyczny
dyrektor artystyczny festiwalu wprowadził publiczność w atmosferę beztroskiej zabawy.
A na scenie pojawili się bohaterowie
tegorocznej edycji sądeckiej imprezy,
którzy przez kolejne dwie godziny bawili zgromadzoną na rynku publiczność. Całość zakończył mocnym akcentem imponujący pokaz sztucznych ogni.
Zgodnie z festiwalową formułą,
każdego dnia występuje jedna para
kamracka. W poniedziałek na scenie
zaprezentowali się Jakuci z zespołu Kytalyk, a towarzyszyła im polska
grupa regionalna Piecuchy z Nawojowej. Wtorek to dzień węgiersko–śląski i czas występów zespołów Forgatos
Tancegyuttes oraz Małych Oldrzychowic z Zaolzia. Do końca tygodnia kolejne grupy kamrackie będą bawić nie
tylko sądecką publiczność, przewidziano bowiem również występy gościnne m.in. w Krynicy, Muszynie,
Gródku nad Dunajcem, Limanowej,
Krościenku i Bieczu.
TATIANA BIELA

ZDJĘCIA: TATIANA BIELA

Już po raz 25. Nowy Sącz stał się centrum
śpiewu, tańca, muzyki i dobrej zabawy w
wykonaniu dziecięcych zespołów z różnych stron świata. Indonezja, Jakucja,
Meksyk, Indie – Święto Dzieci Gór przyciąga przedstawicieli najbardziej egzotycznych krajów, a towarzyszą im polscy
kamraci, prezentujący tradycje rozmaitych regionów.

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Przez łańcuszek ludzi dobrej woli trafił do moich rąk najnowszy tomik poetycki Marka Basiagi
pt. „Requiem słowa”. Taki już pan Marek jest, że
duma i godność nie pozwalają mu osobiście wręczyć dziennikarzowi tomiku poezji, by ten skreślił
kilka słów o nowości wydawniczej. Marek po prostu nie lubi się narzucać, nie lubi tłumów i wielbicieli wokół siebie, bo jest niezwykle skromnym
człowiekiem i ceni samotność. Ot, prawdziwy poeta, który wyznaje maksymę, że poetą się jest,
a nie bywa od czasu do czasu. Artysta, na którym
wyznało się wielu znakomitych innych poetów, nie
wspominając już krytyków literackich. Bo Marek
Basiaga absolutnie nie jest poetą o znaczeniu lokalnym. Chociaż prawdę mówiąc, jakby w Nowym
Sączu zapomnianym. A to wielka szkoda.
Marek Basiaga urodził się w Nowym Sączu
w 1952 r. Ukończył filmoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim i tam pracował przez lata jako
historyk filmu. Na jego poezji wyznała się najwcześniej Wisława Szymborska, w 1974 r. akceptując do druku jego wiersze na łamach „Życia Literackiego”. Był to jego debiut, za którym
poszły dalsze publikacje jego prozy i poezji m.in.
w „Tygodniku Kulturalnym”, „Poezji”, „Literaturze”, „Miesięczniku Literackim”, „Nowym Wyrazie”.
Jest autorem licznych esejów, szkiców
krytyczno-literackich na łamach różnych

Osobność Marka Basiagi

czasopism. W 1986 r. zdobył pierwszą nagrodę
w konkursie na pracę analityczno-krytyczną z
okazji 40-lecia kinematografii polskiej. Basiaga

to chodząca encyklopedia światowej kinematografii, a że rzadko go można spotkać na ulicach Sącza, nie bardzo można czerpać z tej krynicy jego wiedzy. Częściej można zaś spotkać
się z jego poezją choćby w Civitas Christiana,
czy podczas bardzo dawnych biesiad sądeckiej
bohemy. Bo do takiej przed laty Marek niewątpliwie się zaliczał, jako prawdziwy artysta. Ale
jak głosi tytuł tych moich opowieści, Basiaga
jest człowiekiem osobnym. To znaczy, że bywał w różnych towarzystwach, ale najczęściej
był nieobecny duchem.
Opublikował w swoim życiu kilkanaście
tomików poezji w różnych wydawnictwach
i każdy z nich był wydarzeniem artystycznym.
Ostatni tomik „Mityki przez wieki”, ukazał się
w 2003 r. i Marek jakby zamilkł. Pewnie Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, którego od lat jest
członkiem, „wymusiło” na nim, by się „wykazał”. Ale to żart z mojej strony, gdyż Marka
nikt do niczego nie zmusił i nie zmusi. Po latach milczenia w wydawnictwie Poligraf ukazał się przed dosłownie miesiącem wspomniany tomik poezji „Requiem słowa”.
Nie jestem krytykiem literackim, dlatego nie
mam zamiaru analizować tej znakomitej poezji.

Bardzo osobistej, gęstej od znaczeń, odnośników
do innych poetów, prozaików, tuzów polskiej
literatury, ale też rówieśników Marka na niwie
twórczości poetyckiej i prozatorskiej. Basiaga ma
swój makrokosmos przemyśleń, skojarzeń tylko jemu znany i takim należy go zaakceptować.
Szczególnie wzruszyła mnie liryczna fraza jednego z wierszy zatytułowanych „Niepotrzebny
mi Jan Czarnoleski”: „chyba że przetrwasz dalej
Zosi/ i zamkniesz mi niebieskie oczy/ a piękno
trwać będzie mimo mijania totalnych ostatecznych katastrof/ i z wrodzoną gracją dowieść możesz miłość wszystko pokonuje/ a poeta do tego
wcale nie jest koniecznie potrzebny...”
Tę poezję zawartą w tomiku, o wielce znaczącym tytule – „Requiem słowa”, Marek Basiaga przypomniał o sobie. Jest tylko jeden
szkopuł, gdzie ten tomik można zdobyć? Ja go
otrzymałem przez wspomniany łańcuszek ludzi dobrej woli, a do tego z sympatyczną dedykacją autora. Mimo że mieszkamy w tym samym mieście, nie natknęliśmy się na siebie od
kilkunastu lat. A Marek zaszył się w „samotni”
na osiedlu Barskim i zapewne tam mu najlepiej,
bo sądeckiej artystycznej bohemy w Sączu już
od kilkudziesięciu lat nie ma. Nie ma też życia artystycznego, w jakim ten znakomity poeta chciałby uczestniczyć. Na tym polega osobność Marka Basiagi.
JERZY WIDEŁ
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Motoryzacja

DTS wybrał Tuscona, Europa wybiera podobnie
Miło nam poinformować, iż Hyundai
Tuscon pozostaje najlepiej sprzedającym się w Europie modelem
marki. Miło nam, ponieważ to właśnie Hyundai Tuscon jest samochodem użytkowanym przez redakcję
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.
Sądeckiej firmie Wikar gratulujemy
wkładu w europejskie wyniki Hyundaia, sobie gratulujemy… dobrego gustu.
W ciągu pierwszych sześciu
miesięcy 2017 roku znacząco
wzrosła sprzedaż samochodów
marki Hyundai w Europie. Zgodnie z nowymi danymi o rejestracjach opublikowanymi przez
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA),
w pierwszym półroczu zarejestrowano 270 921 samochodów marki Hyundai, co oznacza wzrost
o 3,6 proc. w porównaniu do tego
samego okresu roku ubiegłego.
Do osiągnięcia wyniku przyczyniła się nowa gama modelowa,
w tym i30 trzeciej generacji oferowany do tej pory w dwóch wersjach
nadwoziowych - hatchback oraz
wagon. Hyundai oczekuje dalszych
dobrych wyników sprzedażowych
po wprowadzeniu do oferty kolejnych, zaprezentowanych niedawno wersji – i30 N oraz i30 Fastback.
REKLAMA

- Jesteśmy dumni, że osiągnęliśmy kolejny sukces, do którego
przyczyniły się przede wszystkim
nasze nowe, prawdziwie europejskie modele – powiedział Thomas A.
Schmid, Dyrektor ds. Operacyjnych

Hyundai Motor Europe. - Chcemy
uzyskać w Europie status azjatyckiej marki numer jeden a fundamentem dla zbudowania tej pozycji będzie dla nas pełna rodzina
popularnego modelu i30 – dodał.

W porównaniu z pierwszymi sześcioma miesiącami 2016 r.,
sprzedaż marki Hyundai w pierwszym półroczu 2017 r. znacząco
wzrosła. Najbardziej imponujące
wyniki odnotowano we Francji

(+18 proc.), Hiszpanii (+10 proc.)
oraz w Polsce gdzie zarejestrowano 9 916 sztuk nowych samochodów marki Hyundai, co oznacza
11 proc. wzrost. Wielka Brytania
oraz Niemcy pozostają wiodącymi rynkami dla marki Hyundai
w Europie o stałym wzroście wynoszącym odpowiednio 4 proc.
i 6 proc.
Nowoczesny SUV – Hyundai
Tucson pozostaje najlepiej sprzedającym się w Europie modelem
marki. Od momentu wprowadzenia go do sprzedaży w 2015 roku,
na tutejsze rynki trafiło już ponad
250 000 sztuk tego modelu. Sporym zainteresowaniem cieszył się
również IONIQ – jedyny na świecie samochód z trzema, różnymi napędami alternatywnymi do
wyboru. Przez pierwszych 6 miesięcy tego roku Hyundai sprzedał
ponad 10 000 egzemplarzy modelu IONIQ.
W ciągu najbliższych pięciu
lat Hyundai wprowadzi aż 30
nowych modeli i ich wersji co
umocni europejską pozycję marki w poszczególnych segmentach.
Ma to wpłynąć na realizację celu,
jakim jest zdobycie do 2021 roku
pozycji pierwszej marki azjatyckiej w Europie.
(WICZ)
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Turystyka

Będziemy podróżować coraz więcej
Rozmowa z AGATĄ
NIEMCZYK – profesor
PWSZ w Nowym
Sączu i Uniwersytetu
Ekonomicznego
w Krakowie
- Czy obecna sytuacja w świecie, poczucie zagrożenia bezpieczeństwa, mogą być
sprzyjające dla zwiększenia odwiedzin Ziemi Sądeckiej?
- Wydaje się, że tak. W lipcowym
numerze „Rzeczpospolitej” jedna
z autorek (D. Walewska) stwierdza,
że istniejący strach przed zamachami terrorystycznymi, do tego wysokie ceny urlopu zagranicznego, ponadto zaporowe ceny noclegów nad
Bałtykiem i na Mazurach, skłaniają Polaków do poszukiwania możliwości spędzenia wakacji w kraju, ale
niekoniecznie w drogich i słynnych
kurortach. Polacy, jak podaje wspomniana autorka, deklarują wyjazdy
do Krynicy-Zdrój. Na podstawie rezerwacji od czerwca do września tego
roku na portalu Trivago.pl, przywołuje Ona wybierane przez Polaków
miejscowości, spośród których to nie
Zakopane było na pierwszym miejscu, a Białka Tatrzańska, a na drugim
REKLAMA

Bieszczady. W grupie 13 wskazanych
przez Polaków miejscowości znalazła się także Krynica-Zdrój i nie była
ostatnią z deklarowanych.
- Czyli Sądecczyzna może być atrakcyjnym regionem dla turystów?
- Tak. Potwierdza to również II
studencko-doktoranckie Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych organizowane w Nowym Sączu. Wydarzenie, a w ramach niego
organizowany wyjazd studyjny, ma
zasadniczy cel – promocję Ziemi Sądeckiej. Rok temu była to Muszyna
i jej atrakcje, a w tym roku miasto

Nowy Sącz oraz Rytro. Chcemy,
w ten sposób, nakłonić naszych gości, (a w tym roku reprezentowali oni 9 ośrodków akademickich)
do ponownego przyjazdu w nasze
strony. Wydaje się, że cel jest realizowany. Drugi raz na Sympozjum przyjechało aż 13 osób, a jedna
z nich nawet z osobą towarzyszącą. Niektórzy goście stwierdzili, iż
przyjadą w te miejsca indywidualnie. Cześć wyraziła już chęć udziału w kolejnym przedsięwzięciu za
rok. Sympozjum cieszy się dużym
zainteresowaniem. Świadczy o tym
wydana recenzowana monografia,
mająca wartość dydaktyczną i naukową, ale również sesje prowadzone podczas sympozjum. W tym roku
oprócz standardowych, miały miejsce warsztaty doktorancki oraz sesja panelowa pt. „….wczoraj i dziś,
czyli dokąd zmierzasz turystyko?”

Ta ostatnia spotkała się z dużym zainteresowaniem studentów.
- A czy Sądecczyzna jest przygotowana
na przyjazd turystów? Ma odpowiednią
bazę noclegową, trasy dojazdowe, przygotowaną kadrę?
- Nigdy nie jest tak dobrze, żeby
nie było jeszcze lepiej. Trudno mi ocenić infrastrukturę, ale widać, że coś
się w tym temacie dzieje, przywołując choćby nowo otwarty w 2017 roku
hotel Ibis w Nowym Sączu. Niemniej
jednak trzeba podkreślić, że gdyby
było źle, to z pewnością Forum Ekonomiczne w Krynicy nie odbywałoby się w tym miejscu, a tymczasem
wkrótce będzie już XXVII edycja.
- Jakie trendy światowe można przewidzieć w najbliższych latach w zakresie turystyki?
- W tym temacie wypowiada się
Światowa Organizacja Turystyki.
Pozwolę sobie przywołać choćby

jeden z trendów. Podróżujemy częściej, ale na krócej. Pierwszy wyjazd jest wyjazdem po słońce, morze
i plażę; drugi – to wyjazd do wielkich miast; trzeci wyjazd zorientowany jest na zwiedzanie, a czwarty
motywowany jest uczestnictwem
w wielkich wydarzeniach. Tym, na
co warto również zwrócić uwagę,
to fakt, że rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych zmienił organizację podróży turystycznych, oferując wiele udogodnień.
A podróżować będziemy coraz więcej. O ile w 1950 roku było 25 mln
podróży na świecie, to w 2012 roku
już 1 miliard, a prognoza na rok 2030
to 1,8 mld podróży. A zatem warto inwestować w turystykę, infrastrukturę turystyczną, w dostępność, w kadrę turystyczną.
ROZMAWIAŁ (JH)

II Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych Współczesne wyzwania na rynku turystycznym Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”
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Opinie

Legendarny czerwony długopis
Jerzy Wideł
Z kapelusza

K

tóż dzisiaj spośród tzw. szarych obywateli Nowego Sącza
pamięta datę 27 maja 1990 r.,
datę pierwszych wolnych wyborów
samorządowych w powojennej historii kraju. By utrwalić w pamięci te minione lata samorządu Bożena Jawor,
obecna przewodnicząca Rady Miasta, w styczniu ubiegłego roku zaprosiła 122 radnych, byłych i obecnych,
aby podzielili się swoimi wspomnieniami. Na jej apel odpowiedziało 39
radnych, co mimo wszystko jest dobrym wynikiem. W efekcie powstała książka pt. „Ćwierćwiecze samorządu sądeckiego”, nad którą pieczę
redakcyjną sprawował Sławomir Sikora. To bardzo cenna pozycja, ukazująca 25 lat działalności samorządu
z jego dobrymi i nie najlepszymi stronami. Wartością nadrzędną jest i to, że
jej współautorami są sami radni i byli
prezydenci miasta.
Wspomina Ludomir Krawiński
pierwszy przewodniczący Rady Miasta: - „Mieliśmy świadomość historycznej zmiany w naszym kraju. Radni

Jeśli mały Jaś polubi pomagać ludziom,
to prawdopodobnie i duży Jan będzie
kiedyś czerpał z tego radość - taka
właśnie myśl stała się „zarodkiem”
przedsięwzięcia pod hasłem „Na dobry
początek”, którego ideą było stworzenie Szkolnych Klubów Wolontariatu
w szkołach podstawowych na Sądecczyźnie i Ziemi Limanowskiej.
Projekt realizuje nowosądeckie Stowarzyszenie Sursum Corda, które skupia pasjonatów pomagania. Jak doskonale wiadomo
- łatwiej jest pomagać, jeśli prócz
dobrych serc i chętnych do pracy
rąk jest jeszcze pełna skarbonka,
więc załoga Sursum Corda zwróciła się o finansowe wsparcie realizacji projektu „Na dobry początek” do ekspertów Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Pomysł spodobał się ekspertom. Fundusz pomógł pomagać.
Rekrutacja do projektu odbyła się na przełomie lutego i marca i wyłoniła osiem szkół, w których wraz z wiosną rozpoczęła się
fantastyczna przygoda z pomaganiem. W aktywne mnożenie dobrych uczynków zaangażowało
się 120 uczniów z klas 4-6 oraz
grupa nauczycieli. Dla tych ostatnich Sursum Corda zorganizowało
„Akademię Opiekunów Szkolnych
Kół Wolontariatu”, czyli trzy wyjazdy szkoleniowe szlifujące kompetencje potrzebne, aby wolontariat pięknie się rozwijał. Podczas
szkoleń dostarczono opiekunom
wiedzy i narzędzi niezbędnych do
skutecznej pracy z dziećmi.

w moim odczuciu bardziej patrzyli na
miasto, jako całość. Nie kalkulowali,
nie przeliczali swoich wystąpień na
potencjalne głosy w kolejnych wyborach w swojej dzielnicy. W dzisiejszym rozumieniu to nie były kłótnie,
a dyskusje z nieco podniesionym poziomem adrenaliny”.
„W tej pierwszej kadencji odrodzonego samorządu radni byli dla siebie bardzo życzliwi – wspomina z kolei
Bożena Jawor, jedna z niewielu radnych z najdłuższym stażem w radzie.
- Nie bardzo mogę sobie przypomnieć,
jak dwadzieścia parę lat temu porozumiewaliśmy się bez komórek? Pamiętam, że pierwszą, wielkości cegły, miał
skądś Piotrek Pawnik.”
Czy dzisiejsze pokolenie Sądeczan
może sobie wyobrazić, że przedstawiciele władz miasta nawet nie wiedzieli, że jest coś takiego na świecie
jak telefon komórkowy? Mój Boże! To
było 27 lat temu! Czy ktoś śnił wtedy
o iPhonach, smartfonach? Ale wróćmy do wspomnień...
Maciej Kurp, radny w latach 19901998 (przewodniczący rady 19941998), pamięta, że: „druga kadencja
1994-1998 była inna (niż pierwsza),
trudniejsza. Z góry szły podziały polityczne. Nie można też pominąć ambicji oraz osobistych animozji, które, bywało, brały górę nad racjami...
Rozgrywka o prezydenta miała jeszcze większą temperaturę. Z jednej

strony Jerzy Gwiżdż ze Związku Sądeczan wspierany przez SLD i KPN,
z drugiej nasza ekipa, czyli Mała Ojczyzna – generalnie Pijarska i okolice
oraz Sądeckie Forum Samorządowe
z Andrzejem Czerwińskim. W dwóch
głosowaniach był remis: 20:20. Tyle
samo głosów dostał Gwiżdż co Czerwiński. To wtedy pojawiły się słynne
przysięganie na krzyż, czy też głosowanie za pomocą czerwonych długopisów. Na kolejnej sesji Czerwiński
został prezydentem 23:17. Dzisiejsze
podziały i antagonizmy towarzyskie
i polityczne wzięły się w głównej mierze właśnie z tych wydarzeń”.
Jakie ma wspomnienia pierwszy
prezydent miasta Jerzy Gwiżdż m.in.
w sprawie czerwonych długopisów?
„Nie wiem, kto wymyślił, że te pierwsze lata po transformacji ustrojowej, po
odzyskaniu suwerenności, to były lata
romantyczne? Ciekawe, pełne wyzwań, ale i trudne i bardzo pracowite.
Nie mieliśmy wzorców i doświadczeń.
Przeprowadziliśmy remont kapitalny
naszej Małej Ojczyzny. Pracowaliśmy
w tych pierwszych latach niemal na
okrągło. Piątek, świątek. Do tego obchody 700-lecia miasta. Później doszła do głosu polityka – choć ja na te
niektóre, rzekomo polityczne zachowania, mam nieparlamentarne określenie. Nie będę wracał do niesławnego „czerwonego długopisu”, który
miał przesądzić, że nie zostałem po raz

drugi wybrany na prezydenta. Ta bajka autorstwa moich antagonistów zaczęła żyć własnym i nie do końca nieprawdziwym życiem”.
Andrzej Czerwiński, prezydent
w latach 1994-2001 napisał: „Dopiero za trzecim razem pękła koalicja Jerzego Gwiżdża i zostałem prezydentem. W zarządzie współpracowałem
z obecnym prezydentem Ryszardem
Nowakiem. Był decyzyjny, odporny psychicznie. Nie wszyscy mają takie cechy... Wydarzeniem za mojej
kadencji była próba odwołania Rady
Miasta. Podkreślam – rady, tak to wyglądało formalnie, a pośrednio mnie.
Pretekstem dla grupy destruktorów
był plan wybudowania na tzw. Starej
Sandecji wielofunkcyjnego centrum
kongresowo-samorządowo-handlowego... Referendum się nie udało, sądeczanie zagłosowali nogami i nie poszli do lokali wyborczych, ale uciekł
nam spory kapitał z miasta a inwestor
zniechęcony całym zamieszaniem poszedł do Nowego Targu i tam wybudował takie centrum”.
Jak gminna wieść wtedy donosiła, Czerwińskiego uratował z opresji... Ryszard Nowak. Tak wspomina
on te wydarzenia: „To była dość brutalna kampania, postponująca przede
wszystkim prezydenta... Klincz, jaki
założyli pomysłodawcy referendum
na pomysł zagospodarowania Starej
Sandecji, skutkuje do dzisiaj. Zamiast

Dobry początek dobra

Każdy „nowo narodzony”
szkolny klub otrzymał też „Pomocną Skrzynię" pełną - jak sama
nazwa mówi - pomocy przydatnych do pomagania.
Na przełomie kwietnia i maja
dzieci wzięły udział w zajęciach

wychowawczych poprowadzonych
przez nauczycieli - opiekunów.
Wizytowała je ekspert Sursum Corda - pani Halina Rams.
W maju i czerwcu w przyrodzie wszystko kwitnie, a w projekcie „na dobry początek zakwitły

pierwsze dobre uczynki. Uczniowie-wolontariusze byli już gotowi,
aby zaprezentować się na Festiwalach Aktywności, podczas których
mieli okazję pochwalić się samodzielnie zaplanowanymi i zrealizowanymi inicjatywami z udziałem

centrum samorządowego, mamy psie
pole. Nie widzę w najbliższych latach
możliwości powrotu do tematu zagospodarowania naszych – jak to wtedy
mówiono - <<sreber rodowych>>”.
Książka „Ćwierćwiecze Samorządu
Sądeckiego” jest pełna takich smakowitych wspomnień, zdarzeń niekiedy
zapomnianych, ale też różnie widzianych przez ich uczestników. Kiedy
jednak w 2002 r. odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory prezydenckie, do samorządu wkroczyła „na chama” parszywa polityka z paskudnymi
wzorcami płynącymi z Warszawy. Zaczęło się ręczne sterowanie i podlizywanie szefom partii. Straciła też swoje
znaczenie Rada Miasta, jako samodzielny organ wybierany przez mieszkańców. Teraz nazywany przez rządzący
PiS narodem – suwerenem. Był pomysł
Kaczyńskiego, by ograniczyć kadencyjność prezydenta miasta, podobnie
jak wójtów. Na prowincji szarogęszą
się posłowie i chciał szarogęsić senator.
Radni przestali mieć wpływ na ceny
wody i ścieków, na ceny ogrzewania,
mimo że są one zarządzane przez spółki komunalne. Dzisiaj PiS zamierza dalej ograniczać samorządność lokalną
obarczając ją choćby reformą edukacyjną. Dlatego tym cenniejszym jest to
wydawnictwo z okazji 25-lecia samorządu, by spojrzeć wstecz i obronić suwerenność samorządową przed zakusami polityków.

rodziców, nauczycieli, kolegów,
sąsiadów...
Wszystkie Festiwale były także znakomitą okazją do zabawy,
bo sztab organizacyjny z Sursum
Corda zadbał, aby pojawiła się na
nich dmuchana zjeżdżalnia, zamek
do skakania, a przede wszystkim
starsi, doświadczeni wolontariusze
działający pod skrzydłami stowarzyszenia. Przywieźli ze sobą sprzęt
do robienia mydlanych baniek - gigantów i farbki do artystycznego
malowania twarzy. Zorganizowali
młodszym kolegom zabawy z chustą i potańcówki.
Przed rozpoczęciem wakacji we
wszystkich szkołach szykowano już
rozmaite dobroczynne przedsięwzięcia, które będą poddane ocenie w konkursie „Działam bo lubię”. Który z klubów zaplanował
najciekawsze akcje - dowiemy się
początkiem grudnia.
Jeśli będziesz systematycznie
odwiedzać stronę internetową oraz
profil Stowarzyszenia Sursum Corda na facebooku, zachwycisz się
i wzruszysz niejeden raz. A przede
wszystkim przekonasz się jak bardzo zaraźliwe może być dobro niesione w świat przez najmłodszych
wolontariuszy.
(IK)
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Sport

Mocna inauguracja ale bez fajerwerków
Nie płaczemy z powodu remisów, ale nie
jesteśmy też megazadowoleni, bo trzech
punktów nie udało nam się zdobyć

Sandecja Nowy Sącz rozpoczęła historyczny sezon w Ekstraklasie od
dwóch bezbramkowych remisów.
Po takich wynikach w klubie panuje umiarkowany optymizm. Bardzo
dobrze funkcjonuje linia defensywy, sporo trzeba zrobić z linii ataku.
W sobotę, 29 lipca, podopiecznych
Radosława Mroczkowskiego czeka
arcytrudny wyjazdowy pojedynek
z mistrzami Polski.
Bezbrakowy remis w Poznaniu z Lechem i w roli gospodarza
na stadionie w Niecieczy z Arką
Gdynia - tak wygląda początek
Sandecji w Ekstraklasie. – Nie jesteśmy mega szczęśliwi po tych
remisach, ale punkty zdobyte
z trudnymi rywalami trzeba szanować –podkreśla trener Radosław Mroczkowski.
Sandecja zaskoczyła rywali odważną i konsekwentną grą. Zespół jest zgrany, a poszczególne
formacje dobrze ze sobą współpracują. Przede wszystkim trener Mroczkowski nie zdecydował
się na wielkie zmiany w wyjściowej jedenastce w porównaniu do
składu, który wywalczył awans.
W linii obrony była wymuszona,
bo Kamila Słabego, który wybrał
ofertę Termaliki Bruk-Bet Nieciecza, zastąpił w doświadczony
REKLAMA

Tomasz Brzyski. W ofensywie
pojawił się pozyskany z Cracovii Kraków Mateusz Cetnarski.
Natomiast w pierwszym meczu
Mroczkowski w ataku postawił na
Aleksandra Koleva, ale już przeciwko Arce zastąpił go Maciej Korzym, który z sądecką drużyną
jest od roku.
Swoją szansę gry na najwyższym poziomie rozgrywkowym
w Polsce otrzymali absolutni debiutanci. Jest nim przede wszystkim 31-letni Dawid Szufryn. To
jeden z głównych bohaterów
awansu Sandecji do Ekstraklasy,
od lat filar obrony sądeckiej drużyny, a także w przeszłości Kolejarza Stróże. W południowej Małopolsce wyrobił sobie już dawno

solidną markę, jednak dopiero
ze swoim macierzystym klubem
dotarł do piłkarskiej elity w Polsce. Jego miejsce w podstawowym
składzie nikogo nie dziwi, zresztą
spisuje się bardzo solidnie.
Jednak niespodziewanie szansę
od pierwszych minut otrzymuje
także inny wychowanek Sandecji,
Adrian Danek. 23-letni pomocnik
miejsce w wyjściowej jedenastce
wywalczył sobie w drugiej połowie ubiegłego sezonu. Jego szanse na regularną grę w Ekstraklasie wyglądały na mało realne. Jak
na razie Radosław Mroczkowski obdarzył go dużym zaufaniem. Czy podobnie jak wspomniany wcześniej Dawid Szufryn
nie zawodzi? W spotkaniu z Arką

został zmieniony już po pierwszej
połowie prezentując przeciętną
dyspozycję. Miejsce w wyjściowej jedenastce będzie mu ciężko
utrzymać, ale już wiele razu wykazywał się dużą determinacją
i walką i zapewne jego szans nie
można przekreślać.
Pozostali zawodnicy w swoim piłkarskim CV mieli już występy w polskiej piłkarskiej elicie
czy – jak w przypadku obcokrajowców – w najwyższych klasach
rozgrywkowych krajów, z których pochodzą.
Debiut Sandecji w Ekstraklasie wypadł przyzwoicie. Ma dwa
punkty, to więcej niż na przykład
mistrzowie Polski Legia Warszawa
czy inny czołowy polski klub Lech
Poznań. Radosław Mroczkowski
po meczu z Arką miał mieszane
odczucia.
– Musimy krytycznie spojrzeć
na naszą postawę – mówi szkoleniowiec Sandecji. – W naszej grze
można dostrzec pozytywne aspekty, ale jest też sporo chaosu. Nie

straciliśmy bramki, więc cel - minimum został zrealizowany. Myślę,
że wreszcie zaczniemy też strzelać
gole. Nie płaczemy z powodu remisów, ale nie jesteśmy też megazadowoleni, bo trzech punktów
nie udało nam się zdobyć. Boisko
w Niecieczy jest znakomicie przygotowane. Nie użalamy się, że w roli
gospodarza nie gramy w Nowym
Sączu. Sytuacja jest taka, że przez
jakiś czas występujemy w Niecieczy i trzeba się nauczyć funkcjonować w takiej rzeczywistości.
W sobotę 29 lipca, o godz. 18.
Sandecja zmierzy się na wyjeździe
z Legią Warszawa. Sądeczanie nie stoją na straconej pozycji. Mistrzowie
Polski przeciętnie rozpoczęli nowy
sezon (porażka z beniaminkiem Górnikiem Zabrze 1-3 i remis 1-1 z Koroną Kielce). Do tego warszawska drużyna myślami jest przede wszystkim
w walce o Ligę Mistrzów, a sobotni mecz odbędzie się trzy dni po jej
męczącym wyjeździe do Kazachstanu i pojedynku z FK Astana.
JACEK BUGAJSKI
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