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Druga strona
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

FOT. NATALIA SEKUŁA

DWA RAZY „TAK”

Sierpień 2017 r. to dla naszej najmłodszej redakcyjnej koleżanki miesiąc
życiowych decyzji. Na początku sierpnia Kinga powiedziała „tak” „Dobremu
Tygodnikowi Sądeckiemu” dołączając do naszego zespołu. A w ostatnią
sobotę sakramentalne „tak” wyszeptała Mateuszowi Bielakowi, zostając
jego żoną. A ponieważ i Kinga i jej świeżo poślubiony małżonek to strażacyochotnicy, więc wśród gości weselnych nie brakowało druhów. Młodej parze
gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.
(RED)

Prezydent wraca do pracy

WARTO WIEDZIEĆ

Przedłużająca się tego lata nieobecność prezydenta Ryszarda Nowaka w
sądeckim ratuszu wywołała lawinę
spekulacji na temat jego stanu zdrowia. W ostatnich dniach nie brakuje
osób, które przekonują, iż widziały
dokumentację medyczną prezydenta Nowego Sącza, a w niej diagnozy,
które brzmią jak wyrok.

Z orzełkiem na piersi

Zaangażowanie Fakro w sponsoring polskiego sportu jest znane
od lat, jednak siatkarskie ME były
okazją, by o tych związkach przypomnieć i porozmawiać.
- Wszyscy jesteśmy reprezentantami Polski, nie tylko grając
w futbol czy siatkówkę z orzełkiem na piersiach, ale również
będąc przedstawicielami polskich
firm sprzedających swoje wyroby za granicą – przypomniał na
konferencji firmową dewizę Janusz
Komurkiewicz, członek zarządu
REKLAMA

FOT. (MOL)

Były reprezentant Polski, siatkarski
mistrz świata Krzysztof Ignaczak i sekretarz generalny Polskiego Związku
Piłki Nożnej Maciej Sawicki, byli gośćmi specjalnymi konferencji firmy Fakro
zorganizowanej w Warszawie na kilka
godzin przed inauguracją siatkarskich
Mistrzostw Europy.

Fakro. Sądecka firma jest partnerem trwających właśnie siatkarskich mistrzostw Europy, ale bezapelacyjną gwiazdą spotkania był
Krzysztof Ignaczak.
- To prawdziwy gwiazdor, który nigdy nie gwiazdorzy i wielki

sportowiec, który zawsze ma coś
ciekawego do powiedzenia – rekomendował Ignaczaka redaktor
Michał Pol, dyrektor zrządzający
pionem sportowym w Grupie Onet-RAS Polska.
(MICZ)

- Jedyne co mogę potwierdzić,
to fakt, iż prezydent Nowak przebywa na zwolnieniu lekarskim,
na tym krótka lista złych informacji się kończy – przekazała
nam sekretarz miasta Edyta Brongiel. – Owszem, w tym roku tak
się niefortunnie złożyło, że zaraz
po swoim urlopie wypoczynkowym w lipcu prezydent się rozchorował. Nie jest to jednak żadna z poważnych dolegliwości o
jakich można ostatnio usłyszeć
w różnych spekulacjach krążących po Nowym Sączu.
- Na marginesie mogę tylko
dodać, iż mam wrażenie, że wyobraźnia ludzka nie zna granic,

przypisując prezydentowi miasta wszelkie najcięższe choroby. Jestem w stałym kontakcie z
Ryszardem Nowakiem i kategorycznie chcę przeciąć domniemanie, jakoby cierpiał on na
jakikolwiek nowotwór albo przeszedł ciężką interwencję chirurgiczną w jednej z warszawskich
klinik. Nie wiązałabym również
widocznej utraty wagi prezydenta Nowaka w ostatnich miesiącach z jakąkolwiek chorobą.
To po prostu efekt zastosowanej
diety. I tu chcę postawić kropkę.
Choć prezydent miasta jest osobą publiczną, proszę o uszanowanie jego sfery prywatnej. Zdecydowaliśmy o tej wypowiedzi
na temat stanu zdrowia prezydenta miasta wyłącznie dlatego,
aby przeciąć mnożące się spekulacje, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Z mojej
wiedzy wynika, że Ryszard Nowak początkiem września wraca do pracy.
(TROS)
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O tym się mówi
TRZY PYTANIA DO

RELACJA PROSTO Z BARCELONY

Nie chciałbym, żeby ktoś
Polacy nie boją się i nie zmieniają planów
przeżywał to co ja w Barcelonie

- Emocje już opadły, czy wręcz przeciwnie?
- Emocje trochę opadły, ale człowiek jest teraz coraz bardziej świadomy, co człowiekowi zagrażało. Teraz
analizuje i widzi, co go mogło spotkać.
- Na konferencji prasowej powiedział Pan,
że to że żyje, zawdzięcza wnukowi…
- Po pierwsze Panu Bogu i Matce
Boskiej z Lourdes, a także wnukowi,
który poprosił, żebyśmy poszli kupić
jakiś upominek dla jego brata Mateusza. Dzięki temu zeszliśmy z linii ataku terrorysty. Dzięki temu żyjemy.
- To co się stało, wpłynie na Pana polityczne decyzje w sprawie imigrantów, czy walki z terroryzmem?
- Zdecydowanie tak. Popieram
decyzje rządu PiS w tym zakresie.
Uważam, że ogromne pieniądze powinny iść np. poprzez Kościół i misje, choćby do Syrii czy innych krajów islamskich. Natomiast mówię
zdecydowane „nie” imigrantom. Nie
REKLAMA

chciałbym, żeby ktokolwiek w jakimkolwiek
miejscu w Polsce przeżył to, co ja przeżyłem
17 sierpnia w Barcelonie i żeby ginęły niewinne istoty ludzkie. Co
winna była ta 3-letnia dziewczynka, czy 7-letni chłopczyk, co
winna była para małżeńska, która
w pierwszą rocznicę ślubu przyjechała do Barcelony, co były winne te
kobiety z Australii, Argentyny, Belgii, ten mężczyzna z Włoch i ci bardzo ciężko ranni ludzie…? Ten widok
na Las Ramblas był porażający... Najwięcej winni są ci, którzy wyjałowili
mózgi tym młodym ludziom, immanowie, którzy im wpajają, że im więcej innowierców zabiją, tym pewniejsze, że pójdą do raju.
Teraz widzę, że powstanie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej było
bardzo słusznym działaniem, bo wiemy, że przez naszą południową granicę także mogą próbować przedostawać się islamiści. Obecnie ważne
będą dalsze działania w wyposażeniu
tego oddziału, także w śmigłowiec.
ROZMAWIAŁA (JOMB)

Po zamachu do Barcelony przyjechali najważniejsi ludzie w Hiszpanii,
wliczając w to parę królewską i premiera. W dzień po zamachu spotkali
się z tysiącami ludzi w centrum miasta
na Placu Katalońskim, po czym wszyscy przeszli przez aleję Las Ramblas,
gdzie doszło do masakry. W pochodzie
przeciwko terroryzmowi oprócz zwykłych ludzi wzięły udział różne organizacje w tym muzułmańska, która
otwarcie potępia te czyny. Co ciekawe
to grupka ultraprawicowców o bardzo ekstremalnych poglądach, która
się tam pojawiła, została wygwizdana i odsunięta na bok przez tłum. Odbyła się msza w Sagrada Familia celebrowana przez arcybiskupa Barcelony
w intencji ofiar i pokoju.
Jak powiedziała burmistrz, Ada
Colau, Barcelona dalej będzie miastem pokoju, tolerancji i miłości i to
wspaniałe widać w atmosferze miasta. Oczywiście odczuwa się szok i ból,

FOT. S. MĄCZKA

Rozmowa
z senatorem
STANISŁAWEM
KOGUTEM

W tym momencie Barcelona oczywiście
żyje ostatnimi tragicznymi wydarzeniami, w których zginęli lub zostali ranni ludzie różnych narodowości, wyznań
i w różnym wieku. Byli tam zarówno turyści jak i mieszkańcy miasta. Ja na szczęście około dwie godziny wcześniej stamtąd poszedłem.

Las Ramblas po zamachu
ale w tym wszystkim jest niesamowity
ładunek pozytywnej energii łączącej
ludzi. Codziennie ludzie przychodzą
na Las Ramblas zapalić świeczki i zostawić wiadomość dla świata. Wszyscy się wspierają, przytulają, płaczą
i rozmawiają. Lokalsi i cudzoziemcy,
katolicy i muzułmanie, lewacy i prawicowcy. I to jest właśnie Barcelona.
Akcja #notemimpor, czyli nie boimy się przybiera na sile.
Według mnie zamachowcy to psychopaci, którym ktoś wyprał mózgi. I takie tu jest podejście. Zamiast
wzniecać nienawiść, zalewa się rzeczywistość przykładową miłością do
bliźniego vide przykazanie miłości.
W ciągu pierwszych 24 godzin szacuje się, że ok. 8 tys. osób zgłosiło
się do pomocy, oddając krew, oferując jedzenie, wodę, spanie, pomoc

w tłumaczeniu czy wsparcie psychologiczne. Taksówkarze zainicjowali
akcję darmowych przewozów.
Co do rodaków mających odwiedzić Barcelonę, to na pewno znajdą się
i tacy, którzy się przestraszą, ale większość mailowo czy przez Facebook
oświadcza, że nie boi się i nie zmienia
planów. I świetnie! Zgodnie z planem
będę zatem m in. w winnicach Penedes robił degustację dla grupy lekarzy czy pokazywał piękno architektury Gaudiego rodzinie z Wrocławia.
Myślę, że w tym momencie Barcelona to najbezpieczniejsze miasto
na świecie.
Na fasadzie kościółka na Lubelszczyźnie jest napis, który skłania do
głębszej refleksji: „Bóg widzi, czas
ucieka, śmierć goni, sąd czeka”...
SEBASTIAN MĄCZKA

Sebastian Mączka - sądeczanin, przewodnik po Barcelonie, autor portalu
BarcelonaPoPolsku.pl
OGŁOSZENIA DROBNE
Praca OPIEKUNKI SENIORÓW
w NIEMCZECH i w ANGLII.
Duża baza ofert, szybkie wyjazdy. Darmowe kursy j. niemieckiego od Podstaw w Nowym
Sączu! Zadzwoń Promedica24:
666-096-758
Matematyka korepetycje
504 699 482

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

Kontakt 789102786

Znajdź i polub „Dobry
Tygodnik Sądecki"
na Facebooku.
Bądź na bieżąco
poinformowany. Bierz
udział w naszych
konkursach.
Kod konkursowy:
pierwsza litera imienia
+ serduszko + DTS np.
Anna: A❤DTS
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Bubel sierpnia 
Cytat tygodnia

Rowery - tak, szaleństwo – nie!

To dobrze, że Sandecja raz wygrywa, raz
przegrywa. Kibice potrzebują takich emocji
i lubią je. Gdyby tylko wygrywała, nie byłoby
się czym emocjonować.
Wojciech Kudyba w Regionalnej Telewizji Kablowej
komentując zwycięstwo Sandecji
z Lechią w Gdańsku.

Inicjatywa miesiąca 

FOT.DTS

Ochotnicy znad Kamienicy
Trochę się wahaliśmy, czy to, co zobaczyliśmy uznać za bubel sierpnia,
całego lata, a może pójść po bandzie i
uznać za bubel 2017? Jesteśmy mocno rozdarci, ale dajemy szansę ludzkiej
pomysłowości, może coś ciekawszego
nas jeszcze zaskoczy.
Na słynnej ulicy Węgierskiej
jakaś niewidzialna ręka namalowała tajemnicze znaki zachęcające do jazdy rowerem. Możemy
się tylko domyślać, że malowanie rowerków na studzienkach
kanalizacyjnych i asfaltowych
REKLAMA

muldach ma zachęcać do ekstremalnego ryzyka na drodze, gdzie
nikt o zdrowych zmysłach nie
powinien się zapuszczać rowerem. Nawet dla bardzo doświadczonych cyklistów jazda wśród
setek i tysięcy aut, po dziurach i
asfaltowych garbach wzdłuż krawężnika może okazać się balansowaniem po cienkiej granicy,
której przekraczać nie wolno.
Lepsza nawierzchnia jest choćby
na nieodległych wałach Dunajca,
a ryzykujemy tylko tyle, że nam
mucha wpadnie do oka.

Pomysłodawcom „pasa dla rowerów” gratulujemy wyobraźni.
Żeby zobaczyć, jak wygląda prawdziwa ścieżka rowerowa, polecamy
pofatygować się kilka kilometrów
dalej. W Starym Sączu od ronda
w stronę centrum wybudowano
ścieżkę rowerową według standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie. To co się stało na
Węgierskiej, wśród mieszkańców
już zyskało ksywę „droga samobójców”. Rowery – tak, szaleństwo – nie!
(HŻ)

Odnotowujemy z najwyższym
uznaniem: pół tony śmieci w tym
100 kg szkła i butelek zebrali w minioną sobotę mieszkańcy Nowego Sącza
sprzątający brzegi Kamienicy. Sprzątający dobrowolnie, a nie na mocy sądowego wyroku, albo w ramach zawodowych obowiązków.
Przed laty nazywało się taką akcję czynem społecznym, ale ten
akurat kojarzy nam się z przymusowym spędem obywateli koncentrujących się na kombinowaniu,
jak się z tego czynu urwać. Czyny społeczne najczęściej kończyły
się piciem wódki. A co innego było
robić, kiedy ciesząca się wówczas
99-procentowym poparciem społeczeństwa przewodnia partia i tak

zmarnowała już ludziom kawałek
wolnej soboty.
A w Nowym Sączu dzisiaj wręcz
przeciwnie – nikt nikogo siłą nad Kamienicę nie ciągnął, stawili się wyłącznie ochotnicy z inicjatywy „Obywatelski Nowy Sącz”. No i po skończonej
pracy, nikt nie myślał o piciu wódki,
bo właśnie posprzątano po tych, którzy ją tam wcześniej wypili. Brawo
ochotnicy znad Kamienicy za waszą
robotę! Otwarte pozostaje jedynie pytanie, czy dzięki tej akcji komukolwiek
zrobiło się wstyd, że po jego wizycie
nad ulubioną rzeką sądeczan, ktoś
potem musiał sprzątać pozostawione
tam śmieci, żeby to miejsce wyglądało
jak plaża, a nie jak śmietnik.
(KOSZ)
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Ekspedycja 

Na Koziarz marsz!
Choć wizyta Jarosława Kaczyńskiego
utrzymywana była w największej tajemnicy i nawet prominentni sądeccy działacze
Prawa i Sprawiedliwości nie mieli pojęcia
o eskapadzie lidera, to nazajutrz dowiedział
się o niej cały świat. Ba, szacuje się, że oprócz
niemowlaków i starców, wszyscy Polacy zobaczyli zdjęcie prezesa w biało-czerwonej pelerynce, jak w deszczu i mgle pokonuje szlak
na Koziarz.
Ale gdzie ten Koziarz i dlaczego właśnie on
– pytają sądeccy miłośnicy górskich wędrówek? Dlaczego najważniejszy polski polityk
promuje górkę zupełnie niepopularną w rozkładzie jazdy tutejszych piechurów. Pogrzebaliśmy, poszperaliśmy, podedukowaliśmy
i olśniło nas, dlaczego właśnie tam. Jeden rzut
oka na mapę i już wiemy, że na Koziarz najlepiej dotrzeć z Łącka, Tylmanowej albo Krościenka. No i co z tego? Ano to, że sąsiednia

góra Błyszcz, rejon Tylmanowej i Krośnicy to
kolebka ruchu oazowego w Polsce. Aktywnym uczestnikiem oaz przy kościółku kolejowym w Nowym Sączu, był obecny wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, czyli górski
przewodnik prezesa. Dlatego tam właśnie poszli. Ot i cała tajemnica Koziarza.
Wtajemniczeni twierdzą, że podobnych
wizyt Jarosława Kaczyńskiego jak ta ze słynną
już pelerynką, było ostatnio w Beskidzie Sądeckim zdecydowanie więcej. Większości towarzyszyła absolutna dyskrecja, choć świadkowie pamiętają choćby miny podróżnych
czekających na przystanku autobusowym
w Nawojowej. Nagle zatrzymuje się kilka samochodów, wysiada Jarosław Kaczyński
i najspokojniej w świecie… idzie sobie w las,
jakby to był sejmowy korytarz. Ludzie z wrażenia o mało z ławek nie pospadali!
Agencje na razie milczą o marketingowym
wydźwięku wyjścia na Koziarz, ale jeśli tylko na szlaku pojawią się tłumy naśladowców
i zwykłych ciekawskich, natychmiast o tym
poinformujemy.
(CHSZ)

TWITTER J.BRODZIŃSKI

To była wizyta – jeśli nawet nie na najwyższym
szczycie – to na pewno na najwyższym szczeblu.
Wysokość – 943 m n.p.m. czyli Koziarz w paśmie
Radziejowej zdobyty!

Film o miłości
i niezłomnej walce
Na naszym Facebookowym profilu rekordy popularności bije film o Tomaszu
Brzeskim „Wiara, Nadzieja, Miłość
i dzieje się cud” zrealizowany przez Regionalną Telewizję Kablową. Ten filmowy reportaż to kwadrans ogromnego
wzruszenia…
Kask Tomka roztrzaskał się o skały.
Głowa pod kaskiem też. Ale Tomek jest
sportowcem. Stanął więc do najważniejszej rozgrywki. Stawką było życie.
Wygrał. Teraz walczy o to, aby znów
kiedyś biegać po górach. Razem z nim
walczą kobiety jego życia: żona i wspaniałe córy. Piękna i wzruszająca historia opowiedziana filmową kamerą
przez Wojciecha Molendowicza, Piotra
Gorzawskiego i Tomasza Pabisza.
Jeśli jeszcze nie widzieliście, zajrzyjcie
na Facebookowy profil „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” albo bezpośrednio
na nasz portal www.dts24.pl.
(DTS)

REKLAMA

Liczby nie tylko dla melomanów
9 dni - trwał tegoroczny 51. Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju.

Bezpłatne seminaria dla klientów ZUS
1. Pakiet nowego przedsiębiorcy
(rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej)
11 września 2017 r. godz. 11.00
Nowy Sącz - ZUS ul. Węgierska 11, sala 401
Limanowa - Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Limanowej ul. Jana Pawła II 5 /I
piętro, sala obrad
15 września 2017 r. godz. 10.00
Nowy Sącz - Sądecki Urząd Pracy,
ul. Węgierska 146, sala 213
2. E-składka - nowy wymiar rozliczeń
11 września 2017 r. godz. 10.00
15 września 2017 r. godz. 11.00

Nowy Targ – ZUS, ul. Królowej Jadwigi 10,
sala konferencyjna.
Nowy Sącz - ZUS ul. Węgierska 11, sala 401

3. Delegowanie pracowników w świetle przepisów prawa unijnego
12 września 2017 r. godz. 12.00
Nowy Sącz - ZUS ul. Węgierska 11, sala 401
4. Świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczeń społecznych, wypłata i rozliczanie w ciężar składek na ubezpieczenie społeczne.
E-ZLA - elektroniczne zwolnienia lekarskie.
13 września 2017 r. godz. 10.00
Nowy Sącz - ZUS ul. Węgierska 11, sala 401
5. ABC przedsiębiorcy: m.in. oferta ZUS na problemy finansowe przedsiębiorcy, nowe
wyzwania stawiane przed płatnikami składek na 2018 r., udzielanie pełnomocnictw, najczęściej popełniane błędy w dokumentach składanych przez płatników,
outsourcing pracowniczy, zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Państwowa Inspekcja Pracy - najnowsze zmiany w prawie pracy
14 września 2017 r. godz. 10.00
Nowy Sącz - ZUS ul. Węgierska 11, sala 401
W wybranych spotkaniach będą uczestniczyć przedstawiciele: Urzędu Skarbowego,
Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta
w Nowym Sączu, Sądeckiego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy.

Zapisy na seminaria: tel. 18/449-81-96, kom. 502-001-021,
e-mail: rzecz.nowysacz@zus.pl lub Sala Obsługi Klientów ZUS,
www.zus.pl (wydarzenia, szkolenia)

350 utworów – wykonano podczas festiwalu. Najczęściej wyśpiewywane były przeboje: „Ninon, ach uśmiechnij się”, „Brunetki, blondynki”
czy „Usta milczą, dusza śpiewa”, czyli aria z operetki Franza Lehara „Wesoła wdówka”.
1200 kwiatów – wręczono artystom.
W tym roku po raz pierwszy festiwal miał tak wielki

międzynarodowy rozmach: wystąpili artyści z Korei Południowej, Japonii, Chin, Włoch, USA, Austrii, Danii.

40 tys. widzów – zgromadziły koncerty, które odbywały się w Pijalni Głównej, w muszli koncertowej, na estradzie plenerowej na Deptaku,
na Górze Parkowej, w Starym Domu Zdrojowym,
w kościołach krynickich i w cerkwi grekokatolickiej,
w hotelach, a także w kościele w Tyliczu.
(AMS)

Hit sierpnia 

Po fabryce na rowerze
W czasach kiedy wszyscy prześcigamy się,
by jeździć jeszcze lepszym samochodem niż
reszta świata, firma Newag dała przykład, że
służbowo można jeździć nie tylko wypasioną furą, ale również rowerem.
Właśnie zakupiono i oddano do użytku 16 nowiutkich rowerów miejskich
(wersja damka, żeby każdy mógł dosiąść
pojazdu), aby pracownicy mogli szybko, ekologicznie i tanio przemieszczać
się po rozległych terenach fabryki pociągów. A jest po czym, bo zakład zajmuje 30 hektarów i wielu pracowników
w trakcie dniówki musi pokonać dobrych
kilka kilometrów, żeby załatwić sprawy.
Teraz wsiądą na któryś z rowerów zaparkowanych w pięciu specjalnych stojakach i służbowo popedałują. Rowery
mają pomóc zaoszczędzić sporo czasu,
a choć kursy pomiędzy biurem, magazynem i halą produkcyjną to może jeszcze
nie etap Tour de Pologne, ale na pewno
usprawnienie pracy i delikatny aerobik
dla tych, którzy za długo siedzą za biurkiem. Duży plus dla Newagu za nowatorską inicjatywę i czekamy na kolejne
sądeckie firmy, które wyposażą swoją
flotę w rowery.
(IMP)
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Wspomnienie
Prawdziwy sądecki patriota

Jerzy Leśniak (1957 – 2017)

K

FOT. PIOTR DROŹDZIK

Absolwent I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu
(1976) i Uniwersytetu Jagiellońskiego – nauk
politycznych i dziennikarstwa (1980). Pracował m.in.
w tygodniku „Dunajec” (1980-1988), „Gazecie
Krakowskiej" (kierownik oddziału w Nowym Sączu
w latach 1989-1995), „Dzienniku Polskim” (19962003), Regionalnej Telewizji Kablowej (1992-2001).
Redaktor naczelny tygodnika „Echo” w Nowym Sączu
(1996) i kwartalnika „Nowy Sącz” (od 2005), członek
komitetu redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego” (od
2007). Wykładowca dziennikarstwa w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu (od
2001). Współpracownik miesięcznika „Sądeczanin"
(2008–2011), kwartalnika „Almanach Sądecki”
(od 2010) i „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” (od
2014), korespondent prasy polonijnej w USA, autor
artykułów w „Kurierze Starosądeckim”, „Znad
Popradu”, „MieścieNS”, a wcześniej w „Ziemi
Sądeckiej”, „Głosie ZNTK” i „Głosie Sądeckim”,
redagował „Głos Newagu” (2006) i „Gazetę
Chrobrego” (2008). Sekretarz Klubu Przyjaciół Ziemi
Sądeckiej. Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Nowego
Sącza (2003-2006) i pracownik Wydziału Kultury,
Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji UM
(2006-2017).

Podanie sobie ręki było dobre

Z

Jurkiem Leśniakiem spotykaliśmy się w pracy w kilku
sądeckich redakcjach. Nasze
zawodowe drogi schodziły się, rozchodziły, by znowu się schodzić.
Pracowaliśmy razem, a zaraz potem
boksowaliśmy się na łamach, wymieniając argumenty, albo czasami
ciosy mające tego drugiego skutecznie posłać na deski. No i co tu mądrego napisać – taka specyfika naszego
zawodu – bo w końcu gdzie się mieliśmy boksować, jeśli nie na łamach
gazet, w których aktualnie pracowaliśmy? Niestety obydwaj wychodziliśmy z tych słownych szermierek
trochę poobijani, choć pewnie każdy
nas odczuwał wątpliwą satysfakcję,
że właśnie zyskał chwilową przewagę nad drugim.
Coś innego jednak zapamiętam
z naszej dwudziestoletniej znajomości. To mianowicie, że kilka lat
temu wspólnie doszliśmy do wniosku, iż dotychczasowa forma naszej

komunikacji nie jest dobra i najzwyczajniej w świecie podaliśmy sobie ręce. Świadkowie tego wydarzenia trochę dla żartu zrobili nam
wtedy zdjęcie – będzie na pamiątkę.
I podanie sobie ręki było dobre. Bardzo sobie cenię ten moment, kiedy ludzie potrafią sobie powiedzieć
– ok, wystarczy, a teraz usiądźmy
i porozmawiajmy, co możemy zrobić razem.
W jakimś sensie jestem dumny,
że Jurek Leśniak został współpracownikiem „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”. Jego teksty bez wątpienia wzbogacały czytelniczą ofertę
naszej gazety, a Jurek mógł powrócić na łamy sądeckiej prasy. Czyli mógł robić to, co chyba najbardziej
lubił – pisać o swoim mieście, regionie i ludziach tutaj żyjących. Nie
mam dziś cienia wątpliwości, że był
w tych sprawach autorem najbardziej kompetentnym. W sytuacjach
kryzysowych, kiedy nagle pojawiał

się pilny temat, wystarczył jeden
wieczorny telefon do Leśniaka i rano
gotowy tekst wpadał do skrzynki
mailowej. To rzadka dzisiaj cecha
w naszym zawodzie – pracowitość
i wiedza sprawnie przekładana na
dziennikarski materiał. Chyba nigdy nam niczego nie odmówił, a jeśli
bardzo dociskały go terminy, zawsze
dzwonił z prośbą o prolongatę zamówionego materiału. Jeszcze kilka dni
temu Jego autorską dyspozycyjność
traktowaliśmy jako rzecz naturalną,
jako coś, co mamy na wyciągnięcie
ręki. Refleksja nad łatwością, z jaką to
wszystko się działo, przychodzi dopiero teraz, kiedy wiemy, że już nie
zadzwonimy, by poprosić Go o kolejny tekst do DTS.
Trudno uwierzyć, ale to „Dobry
Tygodnik Sądecki” był ostatnią gazetą Jerzego Leśniaka. Nasza współpraca zakończyła się zdecydowanie
za wcześnie.
WOJCIECH MOLENDOWICZ

Do zobaczenia na awersie!

M

ocno wierzę (i jest to wiara
granicząca z pewnością), że
doczesność jest tylko „rewersem” życia, że po drugiej stronie jest ruch, są emocje, są uczucia, jest akcja.
Jurek Leśniak już tam jest. I choć
nasz rewers jest niedoskonały, ale
mimo wszystko cudownie piękny, myślę, że on, a wcześniej Henio Szewczyk, a jeszcze wcześniej
Piotrek Kruk, zyskali na tej przedwczesnej przeprowadzce. Cóż... Ktoś
zyskuje - ktoś traci. My straciliśmy
kolegów.
Ufam, że ta strata nie będzie bolała mnie przez wieczność i kiedyś w
„awersie” spytam Jurka jak to robił,
że nie widziałam go nigdy zagniewanego, nie słyszałam go nigdy krzyczącego, że nawet gdy nie działo się

radośnie, emanował spokojem i paradował z cieniem uśmiechu typu:
Gioconda w męskim wydaniu.
Podziwiałam go za pracowitość,
która dziś jest „towarem” deficytowym i za ogromną wiedzę w zakresie: „kto, co, gdzie, kiedy”. Pięknie
ją pożytkując, pisał takie książki, jakie lubię najbardziej – do których się
wraca. Pierwsze wydanie jego „Encyklopedii…” już rozsypuje mi się
w rękach.
Był… A gdzie tam był. Jest! Jest sam
chodzącą encyklopedią. Jeśli istnieje
coś takiego, czego Szef Wszechrzeczy nie wie o Nowym Sączu, bo zbyt
dużo ma na swojej świętej głowie, to
z pewnością może o to spytać Jurka
Leśniaka. Jurek Mu wszystko rozjaśni i wytłumaczy z datami, nazwiskami, okolicznościami.

W związku ze wszystkim, co powyżej napisałam, muszę przyznać
się, dlaczego bardzo niechętnie bywam na pogrzebach. Nie mogę się
zgodzić ze słowami: „wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie”.
A w odniesieniu do Jurka Leśniaka
stanowczo protestuję, żeby tak się
modlić za jego duszę. Nie dawaj mu
Panie wiecznego odpoczywania! Daj
mu ciekawą robotę. Postawiłabym
tuzin butelek najlepszej whisky jaką
Jurek kiedykolwiek kosztował w zakładzie, że wieczny odpoczynek byłby dla niego torturą. Wiele wskazuje,
że Bóg jest dobry, więc podejrzewam, że Jurek już zabiera się do pracy i niechaj ma jej pod dostatkiem.
Do zobaczenia Kolego!

IWONA KAMIEŃSKA

iedy otrzymałem wiadomości o śmierci Jurka, pierwszą reakcją było
westchnienie głębokiego żalu: Mój Boże! Za wcześnie, za wcześnie odszedłeś… Jeszcze tyle było przed Tobą „Czuju”… Cóż to jest 60 lat!
Poznałem Jurka Leśniaka ponad 30 lat temu, jako młodego dziennikarza
„Dunajca”, ale już z porządnym i dobrym dorobkiem dziennikarskim, gdyż
publikował swoje artykuły w krakowskiej prasie studenckiej studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pisać o tym, że jego pasją życiową było dziennikarstwo, to jakby napisać o kompozytorze, że kocha tworzyć muzykę. Banalnie to
przecież brzmi. Ale w tym banalnym stwierdzeniu w odniesieniu do Jurka zawiera się najgłębsza prawda. On żył dziennikarstwem całym swoim jestestwem.
Kiedy przestał mieć możność pisania codziennych artykułów, po prostu po
ludzku cierpiał. Oczywiście, jak to On, skrywał to pod maską pewnej dozy ironii, kpiny, nawet nuty cynizmu, chociaż cynikiem nigdy nie był. A ten pozorny
wynikał z jego olbrzymiej wrażliwości. Szybko jednak, kiedy przestał być reportem i publicystą w „Dzienniku Polskim”, wypłynął na szersze wody jako znakomity, wnikliwy regionalista. Jurek chłonął Sądecczyznę i ukochany przez Niego
Nowy Sącz wszystkimi trzewiami. Epokowe wręcz dzieło dla historii Nowego Sącza „Encyklopedię Sądecką” wydaną wspólnie z ojcem - Augustynem w 2000 r.
dedykował między innymi „Kochanemu miastu i przepięknej Ziemi Sądeckiej”.
Wspomniałem wcześniej o wielkiej wrażliwości Jurka. Uwidaczniała się
ona szczególnie, kiedy był reporterem najpierw „Gazety Krakowskiej” a następnie „Dziennika Polskiego”. Kiedy pracował w „GK” a ja w „DP” niemal
co tydzień wyjeżdżaliśmy wspólnie w teren, do ludzi, do spraw sygnalizowanych nam wcześniej przez mieszkańców nie tylko Sądecczyzny. Przejeżdżaliśmy wspólnie w ciągu roku setki kilometrów. Lubił spotkania z tzw. prostymi ludźmi, których dręczyły różne problemy np. z urzędnikami. Był wrażliwy
właśnie na te przyziemne, ale jakże ważne dla ludzi troski, i z pasją je opisywał.
Był też celnym krytykiem aroganckich władz. Także władz politycznych,
czym niejednokrotnie się narażał. Ta wrażliwość społeczna wynikała z jego
przekonań bardziej lewicowych, niż prawicowych. Stąd Jego wielkie uszanowanie dla śp. premiera Józefa Oleksego. Był przecież sekretarzem Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej, któremu przewodniczył Oleksy.
Praca reportera nauczyła Go nie tylko szacunku do ludzi (ale nie do przedstawicieli władzy), ale przede wszystkim do zbierania informacji i w sposób
metodyczny ich archiwizowania. Stąd po latach pracy dziennikarskiej mógł
się pochwalić bardzo bogatym archiwum z różnych dziedzin, jakiego nie powstydziłby się nawet zawodowy historyk. Z wykształcenia był politologiem-dziennikarzem, ale z wiedzą, którą posiadał, mógł swobodnie dyskutować
z historykami zajmującymi się Sądecczyzną i Nowym Sączem.
Wyrazem tej pasji była praca w redakcji „Rocznika Sądeckiego”. Była… Mój
Boże! Jak smutno pisać w czasie przeszłym. Jurek był autorem kilkudziesięciu
pozycji książkowych, albumowych poświęconych ludziom, wydarzeniom w
historii ukochanego Nowego Sącza. Dzięki temu ma już swoją zasłużoną pozycję w historiografii miasta. Nie ma w tym miejscu sensu, ani potrzeby wymieniania tytułów Jego prac związanych z tym tematem, bo przecież te dzieła
już są materialne, ale jak Go znam, w komputerze, w notatkach zapewne miał
przygotowane kolejne projekty wydawnicze. Bo mocno muszę podkreślić, że
przy całym pozorowanym nonszalanckim trybie życia, był człowiekiem niezwykle pracowitym. Tę pracowitość i zachłanność na życie odkupił przed ponad 20 laty pierwszym zawałem serca.
Ponadprzeciętnie ambitny, wybitnie inteligentny, pracowity, pasjonat nie
ustawał nawet chwili. Chciał być jeszcze lepszy w swojej działalności dziennikarskiej i regionalistycznej.
Teraz przychodzi moment, żeby wyjaśnić pseudonim „Czuj”, którego użyłem na początku wspomnienia. Otóż, na pytanie: co porabiasz, co słychać,
zwykł odpowiadać: Czuwam! Tak, tak Jurek czuwał całe swoje życie, by nic
mu nie umknęło z wydarzeń, z historii miasta i jego teraźniejszości. Takim
będę Go wspominał.
Żegnaj Bracie.
JERZY WIDEŁ

Ostatni e-mail

P

anie Jerzy,
przecież to zupełnie nie w Pana stylu. Dopiero co umówiliśmy się na
wywiad przed premierą „Nowej Encyklopedii Sądeckiej”, planowaliśmy tekst do wydania polsko-słowackiego DTS, na kontynuuję czekała
„Filmoteka sądecka” i inne tematy, które jak będzie czas… A Pan zawsze
dotrzymywał słowa. Zawsze! Jerzy Leśniak synonim solidności i erudycji,
dżentelmena starej daty, na którego przebogatych w fakty tekstach (a do
tego dopracowanych co do przecinka), można studiować historię Sądecczyzny i losy jej mieszkańców. A Pan dobrze wie, że są słowa (ludzie), których zastąpić się nie da żadnym wyrazem bliskoznacznym…
„Finiszuję nad Encyklopedią Sądecką (ponad 1000 stron, 5 tys. zdjęć!).
Zobacz próbne łamanie. Padam jak maratończyk przed metą” - napisał Pan
w mailu z 1 sierpnia. Ale przecież nie o takiej mecie myśleliśmy…
Panie Jurku, tyle jeszcze inspiracji czeka, a Pan się nie zrywa, pióra nie
chwyta, do pisania nie siada…?
JOLANTA BUGAJSKA
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Akcja

Dobrzy ludzie podarowali milion złotych, żeby ratować Hanię

Zapałką była historia dziewczynki opisana w naszym portalu dts24.pl i w witrynie
internetowej Sursum Corda. Tysiące ludzi
podało tę historię dalej. Poznali ją też pomagacze korzystający z platformy Siepomaga. Efekt przerósł wszelkie oczekiwania. Ależ to był ogień! Przez pięć dni ludzie
podarowali ponad milion złotych, aby kupić dla Hani nadzieję na życie.
Jedyną nadzieją jest eksperymentalna terapia w Stanach Zjednoczonych. Nowotwór,
który tkwi w kluczowym dla życia miejscu
centralnego układu nerwowego, zdiagnozowano u dziewczynki wiosną. Jest złośliwy
i zlokalizowany w ten sposób, że operacja
nie wchodzi w grę. Haneczkę poddano radioterapii, która niestety tylko „przydusiła” chorobę. Innych metod polska i europejska medycyna nie mają w ofercie. Rodzice i
przyjaciele znaleźli jednak nowinkę: amerykańscy lekarze mają już w dorobku sukcesy w leczeniu raka metodą wszczepień
monoklonalnego przeciwciała 124I-8H9.
Po obejrzeniu dokumentacji z dotychczasowego leczenia Hani, zadeklarowali, że
we wrześniu gotowi są rozpocząć bój o życie Haneczki pod warunkiem, że na konto

FOT. ARCH. RODZINNE HANI

18 sierpnia wystrugaliśmy w „Dobrym Tygodniku Sądeckim” zapałkę, która roznieciła
pożar. Oby jak najwięcej takich pożarów, bo
ogień rozpalił serca tysięcy ludzi, którzy pospieszyli z pomocą siedmioletniej Hani Magiery, podopiecznej nowosądeckiego Stowarzyszenia Sursum Corda. U Hani zdiagnozowano
guza pnia mózgu.

kliniki wpłynie 150 tys. dolarów. Tyle kosztuje pierwszy etap terapii w nowojorskim
Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
Jak w każdej chorobie, która próbuje
zabić, najważniejszy jest czas. Im szybciej
uda się wytoczyć przeciwko zabójcy ciężkie działa, tym większe szanse, że człowiek wyjdzie z tej wojny z życiem. Rodzice
byli gotowi sprzedać wszystko, żeby ratować córeczkę, ale to wciąż byłoby mało. Do
dzieła przystąpili więc przyjaciele – Joasia
Polańska i Piotr Guzik. W ślad za nimi następni… Rozkręciła się potężna maszyna.
W ekspresowym tempie Hanię włączono w

program Na Ratunek realizowany przez nowosądeckie Stowarzyszenie Sursum Corda.
Na subkoncie dziewczynki już po pierwszym dniu było 10 tysięcy złotówek. Po
trzecim – sto tysięcy. 24 sierpnia – 440 tysięcy. Za pośrednictwem Siepomaga udało
się zebrać 567 tysięcy. W akcję włączyli się
ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki,
celebryci, dziennikarze… Po kilku dniach
wiadomo było, że Hania będzie mogła skorzystać z szansy.
Akcję pomocy pięknie nagłośniła w mediach społecznościowych Maria Włodkowska, rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego

w Krakowie. Tato Hani jest jej kolegą z pracy, lekarzem. Na co dzień to on pomaga ludziom wracać do zdrowia. W przypadku
własnego dziecka okazał się bezsilny.
Na stworzonym specjalnie w celu koordynowania akcji pomocy profilu #szansadlaHani zebrało się dwa tysiące osób zaangażowanych we wspólne dzieło. Kolejne
tysiące osób małymi uczynkami: podarowaną złotówką, udostępnionym apelem
o pomoc, opowiedzianą komuś historią
walczącego o życie dziecka, złożyły się na
fantastyczny efekt. Jest milion! Przelew do
Stanów już zrobiony.
- Cała rodzina właśnie odebrała wizy!
Konsulat spisał się na piątkę z plusem.
Ameryko - szykuj się na wizytę Hani! –
zakomunikowała w piątek 25 sierpnia Maria Włodkowska.
Tego samego dnia redaktor naczelny
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego” Wojtek
Molendowicz wiózł do Nowego Sącza piłkę
z autografem trenera Adama Nawałki. Zostanie zlicytowana dla Hani.
Nie wiadomo, ile pieniędzy pochłonie
leczenie w Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
- Nie możemy w tej chwili oszacować
dokładnie jak wiele możemy jeszcze potrzebować pomocy. Nikt też nie potrafi
określić, jak długo może potrwać leczenie
i ile etapów będzie wymagała cała terapia
– mówi Maria Włodkowska.
Na pewno ani jedna złotówka nie zostanie zmarnowana.
IWONA KAMIEŃSKA

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

Nieodpłatne punkty udzielają pomocy prawnej
o zwolnienie z kosztów sądowych,
czy o ustanowienie pełnomocnika
z urzędu do danej sprawy.
Podkreślę, że nie jest możliwe
pisanie przez nas za daną osobę pism procesowych, a niestety zdarza, że tego przychodzące
osoby od nas oczekują.
- Można za to liczyć na wskazanie kompetentnej osoby, która sprawę poprowadzi?
- Absolutnie nie. Nie wskazujemy kancelarii, do której osoby

Rozmowa z adwokat Aleksandrą Papużyńską, pełniącą dyżury
w punkcie NPP.
- Kto może skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych?
- Osoby, których uprawnienia
wynikają z obowiązującej ustawy,
czyli m.in. młodzież do 26. roku życia, seniorzy, którzy ukończyli 65 lat,
osoby posiadające ważną Kartę
Dużej Rodziny, osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
zostało przyznane świadczenie z
zakresu pomocy społecznej na
podstawie ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2016 poz 930) i wobec których
w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. To są grupy społeczne, które najczęściej korzystają
z bezpłatnej porady prawnej udzielanej w punktach, ale nie jedyne.
- Z jakimi sprawami najczęściej
zgłaszają się zainteresowani?
- Przeważnie są to sprawy dotyczące szeroko rozumianego

mogłyby się udać, czy konkretnego prawnika. Informujemy, że jest to punkt nieodpłatnych porad prawnych i mamy
określone możliwości udzielania pomocy.
Szczegółowe informacje na temat osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy
prawnej można znaleźć na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Lokalizacja punktów i godziny ich otwarcia
prawa cywilnego jak i sprawy
o alimenty, rozwody. Rzadziej są to
sprawy związane z prawem karnym czy prawem pracy.
- Na co mogą liczyć? Porady są bezpłatne, więc chyba nie
kompleksowe?
- Uprawnienia osób, które zgłaszają się po poradę, i nasze obowiązki w tym zakresie, wynikają
z ustawy. Informujemy te osoby
o obowiązującym stanie prawnym
i wskazujemy sposób rozwiązania

danego problemu. Udzielamy pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do
udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Jeśli sprawa jest
już w sądzie, toczy się postępowanie, wtedy nie możemy ingerować i pomagać choćby w pisaniu
pism procesowych. Możemy natomiast pomóc napisać wniosek

Miasto Nowy Sącz

Powiat Nowosądecki –
miasto Grybów

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz

budynek Liceum Ogólnokształcącego im. A.
Grottgera, ul. Rynek 14, 33-330 Grybów

Poniedziałki: 16:10- 20:10
Wtorek-piątek: 15:10 – 19:10

Poniedziałek-piątek: 9:00 – 13:00

Powiat limanowski
Jodłownik
Budynek Punktu Informacji
Turystycznej (obok kościoła)

Kamienica
Rynek, w świetlicy środowiskowej, pomiesczenie
nad pocztą

Laskowa
Budynek Urzędu Gminy

Poniedziałki: 8:00 – 12:00
Wtorki, czwartki:
14:00-18:00
Środy i piątki: 9:00 -13:00

Poniedz. – piątek:
9:00 -13:00

Poniedz. I piątki:
11:00 -15:00
Wtorek – czwartek:
15:00 -19:00

Powiat Gorlicki
Biecz,
budynek SPZOZ, ul. Tysiąclecia 3

Łosie,
budynek remizy OSP

Poniedziałek – piątek: 14:00 – 18:00

Poniedziałek – piątek: 15:00 -19:00
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Sądecka Mapa Rowerowa - sprawdź na www.dts24.pl

Do mety zostało jeszcze tylko kilka dni
Tym, którzy jeszcze nie nadesłali zgłoszeń na konkurs, przypominamy, że
w te wakacje wspólnie tworzymy Sądecką Mapę Rowerową. Właściwie to tworzą
ją nasi Czytelnicy – miłośnicy dwóch kółek. Aby rywalizować o 20 atrakcyjnych
nagród, wystarczy opisać swoją ulubioną, sprawdzoną trasę rowerową i przesłać zgłoszenie na adres: konkurs@dts24.
pl. Czekamy jeszcze tylko do 31 sierpnia.
Nadsyłane propozycje tras rowerowych
publikujemy na naszym portalu www.
dts24.pl w zakładce Sądecka Mapa Rowerowa. Tam też można znaleźć regulamin rywalizacji. Spośród zamieszczonych
opisów komisja konkursowa do 13 września wyłoni najlepsze prace.
Dlaczego warto skorzystać z szansy
i wziąć udział w konkursie?
Bo do wygrania są nagrody, które ucieszą każdego miłośnika dwóch kółek: bony
na zakupy w sklepie rowerowym Bike Atelier, bony na przeglądy w serwisie Bike
Atelier, kolarskie gadżety – bidony, czapeczki, słuchawki, przewodniki rowerowe i inne.
Bo wakacje są idealnym czasem, żeby
wsiąść na rower i ruszyć w nieznane, nawet jeśli to całkiem niedalekie nieznane.
To idealny czas na odkrywanie najpiękniejszych tras naszego regionu – powiatów nowosądeckiego, limanowskiego
i gorlickiego.

FOT. PIXABAY

Nasz rowerowy konkurs zbliża się do mety.
To będzie mocny finisz z ostrą rywalizacją na
koniec!

Bo opisując ulubione trasy, można podzielić się swoimi odkryciami z innymi
miłośnikami rowerowych wypraw. Niech
i oni zobaczą zapierające dech w piersiach krajobrazy. Niech zaznają dreszczyku
emocji na stromych podjazdach. Niech poczują, że mięśnie ich łydek naprawdę pracują. I niech sami ocenią, czy było warto.
W naszym konkursowym wyścigu rowerowym nie ma znaczenia, kto
w którym momencie dołączył do peletonu. Liczy się pomysłowość i znajomość tematu. A zatem opisz proponowaną trasę rowerową. Możesz dodać
zdjęcia. Całość wyślij już dziś na adres:
konkurs@dts24.pl.

Wyjeżdżamy z Nowego Sącza ścieżką rowerową wzdłuż Alei Piłsudskiego. Za wiaduktem skręcamy w kierunku Kamionki. Droga prowadzi cały czas prosto, nieco zużytym i nierównym asfaltem aż do Kamionki Wielkiej.
Od Kamionki poprawia się nawierzchnia i zmniejsza się ruch samochodowy, więc z przyjemnością zmierzamy w kierunku Królowych. W Królowej Polskiej możemy zobaczyć bardzo dobrze
utrzymany i ładny architektonicznie cmentarzyk z I wojny światowej (po prawej stronie od drogi) - pięknie jest oświetlony popołudniowym słońcem, rano pozostaje w głębokim cieniu.
Dojeżdżamy do Królowej Górnej (dawna łemkowska wieś o nazwie Królowa Ruska), gdzie przy dobrze oznaczonym skręcie w
kierunku cerkwi, przez mostek jedziemy kilkanaście metrów w
prawo – tam w sąsiedztwie nowego kościoła jest cerkiew pw.
Narodzenia Bogurodzicy. Niestety rzadko bywa otwarta, jednak latem można trafić na otwarte drzwi. Niemniej i tak można
obejrzeć klasyczną sylwetkę świątyni pięknie wpisującą się
w okolicę.
Po obejrzeniu cerkwi wyjeżdżamy na główną drogę i po przejechaniu ok. 5 km znajdujemy się w Boguszy, po lewej stronie

Uwaga! Do finału zostało kilka dni.
Wykorzystaj szansę! Dojedź do mety
o czasie!
(JOMB)

PROJEKT ZREALIZOWANO
PRZY WSPARCIU FINANSOWYM
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

znajduje się kolejna cerkiew - pw. św. Dymitra z malowniczą
drewnianą dzwonnicą. Bardzo często jest otwarta, szczególnie
w niedzielę i można dokładnie ją zwiedzić.
Dalsza trasa wycieczki prowadzi prosto pod górkę i po ok. 3 km
podjazdu czeka nas długi zjazd w kierunku Florynki, ale zanim
znajdziemy się na dole, warto jeszcze na moment zatrzymać się
w Binczarowej, zobaczyć kolejną cerkiew, o mniej charakterystycznej sylwetce niż pozostałe.
Po zjeździe na drogę wojewódzką, skręcamy w prawo i zaraz za
mostem w boczną drogę – w lewo zmierzając do najpiękniejszej
cerkwi na trasie – w Brunarach.
Jesteśmy już w Beskidzie Niskim, zmienia się krajobraz, widać ślady Łemków, chociażby w postaci przydrożnych krzyży.
Cerkiew w Brunarach z XVIII w. pw. św. Michała Archanioła jest
wpisana na listę UNESCO, pewnie dlatego zazwyczaj można zastać przewodnika, który oprowadzi i dokładnie pokaże wnętrze
świątyni.
Warto zrobić sobie tutaj dłuższy postój, bo połowa trasy za nami,
ławeczka w cieniu cerkwi pozwala na wyciszenie, a pobliski
sklep spożywczy na uzupełnienie napojów i kalorii.

Trasa jest dość wymagająca, interwałowa, nie brakuje ostrych podjazdów i technicznych zjazdów. Piękne widoki
jednak całkowicie wynagradzają trudy podjazdów. W przeważającej części trasa wiedzie przez ścieżki bite, ale pojawiają się również nawierzchnie brukowe, asfaltowe i drogi szutrowe.
Czas przejechania trasy to około 4 godz.
Dystans ok. 60 km.
Wyruszamy z Nowego Sącza do Frycowej, przez Nawojową.
Zaraz po przejechaniu znaku „Frycowa” skręcamy z głównej
drogi w prawo w kierunku miejscowości Złotne. Tutaj mamy
dość długi interwałowy odcinek asfaltowy, który wiedzie
przez Homrzyska.
Po kilku chwilach docieramy do kościoła w miejscowości Złotne, a z tego miejsca mamy już niewielki odcinek do
pokonania do szlabanu. Tutaj już otacza nas las, więc droga staje się o wiele przyjemniejsza, zwłaszcza w upalne dni.
W odległości 1 km za szlabanem docieramy do Złotniańskiej
Roztoki – dalej skręcając w lewo w drogę leśną nr 74.
W dalszej części trasa jest bardzo przyjemna, interwałowa, ale bez większych przewyższeń. Po około 5 km docieramy do miejsca, gdzie nasza trasa łączy się z drogą asfaltową
prowadzącą do miejscowości Składziste, gdzie skręcamy do
góry w prawo. Tutaj czekać na nas będzie dość długi i stromy podjazd, gdzie zazwyczaj pojawiają się myśli „po co mi
to było?” Ale warto wytrwać!
Podjazd zaprowadzi nas do Wierchu pod Kamieniem. Tam
między drzewami będzie można podziwiać pierwsze widoki. Dalej jedziemy jakieś 800 m w dół i dojeżdżamy do
rozwidlenia dróg, gdzie skręcamy do góry w prawo i pokonujemy ostatni podjazd przed schroniskiem na Hali
Łabowskiej.
Po chwili odpoczynku kierujemy się czerwonym szlakiem w kierunku Hali Pisanej. Dalsza część trasy wiedzie
przez szlak, więc jest dość dużo korzeni, luźnych kamieni i błotka.
Profil trasy różnorodny, trochę w górę, trochę w dół - nie
będzie czasu na nudę. Czekać nas będzie także kilka technicznych zjazdów. Odległość do Hali Pisanej około 4 km.
Z Hali Pisanej dalej czerwonym szlakiem docieramy do
Przełęczy Bukowina. Z tego miejsca kierujemy się do Rozdroża pod Makowicą i tam zmieniamy kolor szlaku na zielony, zjeżdżamy nim w kierunku Nawojowej przez malowNATALIA KMAK
nicze lasy i łąki.

Z Brunar wracamy tą samą drogą, i po wyjeździe na drogę główną Krynica-Grybów, jedziemy ok. 10 km w kierunku Grybowa.
W Kąclowej jest obecnie duży remont drogi, ale na rowerze bez
problemu można przejechać.
Przed samym miastem skręcamy w boczną drogę w lewo w
kierunku Ptaszkowej. 5 km pod górkę i od nowego kościoła w
Ptaszkowej zjeżdżamy w dół, gdzie po prawej stronie jest drewniany kościół z XVI w. pw. Wszystkich Świętych. Jeśli mamy
szczęście i będzie otwarty, to warto go bardzo dokładnie zwiedzić, bo kryje wiele zabytkowych niespodzianek. Wspaniałym
przewodnikiem opowiadającym o kościele i jego zabytkach jest
ksiądz proboszcz, którego czasem można tam zastać.
Z Ptaszkowej spod kościoła ruszamy w kierunku Królowej, a potem już znaną trasą przez Kamionkę wracamy do Nowego Sącza.
JOANNA BOGUCKA
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Pasja

Mały Krzysio kleił tekturowe modele, teraz buduje samolot
nowe zdjęcia, odsłaniające dużo szczegółów. Mało tego – każdy egzemplarz
RWD-10 się czymś różnił, bo nie była
to prawdziwa produkcja seryjna, tylko
wszystko było robione ręcznie.

Godziny spędzone na wpatrywaniu się
w niebo nad domem, kilometry przejeżdżone rowerem do lotniska w Łososinie,
dziesiątki złożonych modeli, z których
każdy był coraz większy – tak rodziła się
prawdziwa pasja. Teraz 28-letni Krzysztof Laskowski postawił przed sobą nie lada
wyzwanie - na swoim podwórku buduje
prawdziwy samolot.

Lotnisko to nie tylko miejsce pracy
- Dużo samolotów tędy przelatywało, często bardzo nisko. Gdzieś w
pobliżu mieszkał chyba pilot – opowiada Laskowski. Młody Krzysiek
długo podziwiał podniebne loty, aż
przyszedł czas na jego własny. Jak na

FOT. KINGA NIKIEL

- Tato był kiedyś mechanikiem
lotniczym w wojsku. Jego opowieści i różne anegdoty rodziły tę moją
pasję – opowiada Krzysztof Laskowski. - Bracia też pomogli, jeden był
modelarzem lotniczym, więc ten temat od małego mi towarzyszył. Na
początku sklejałem modele własnoręcznie wykonane z kartonu, później
plastikowe, nawet już takie latające.
Do dzisiaj zresztą bawię się jeszcze
modelarstwem.

Ręczna robota

prawdziwego samolotowego fanatyka
przystało, obyło się bez choćby odrobiny strachu. - To było bardzo dawno
temu i pamiętam, że leciałem AN-2.
Pilotował jeszcze były dyrektor Aeroklubu Podhalańskiego, Stanisław Filipek. Był to lot nad Nowym Sączem.
Miałem około 13-14 lat.
Niestety ojciec nie mógł towarzyszyć chłopakowi podczas

jego częstych, rowerowych eskapad na lotnisko w Łososinie, ponieważ zmarł wcześnie. Krzysiek dorósł, ukończył samochodówkę, ale
jego życie nieustannie kręciło się
wokół samolotów. Obecnie pracuje jako mechanik lotniczy, właśnie
w Łososinie.
Pasja wydaje się być całym jego życiem. - Żona mnie bardzo wspiera

REKLAMA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU
Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
z dnia 24.08.2017r.
1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
Ul. 29 Listopada 10
33-300 Nowy Sącz
www.mord.pl
e-mail: sekretariat@mord.pl
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu
13 września 2017 r. o godz. 12.30 w sali nr 108 I pietro.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć na parkingu przy placu manewrowym
MORD Nowy Sącz przy ul. 29 Listopada 10, w dniach 28 sierpnia – 08 września 2017 r.
w godzinach od 9 00 do 11.00.
Szczegółowe informacje na temat oferowanego samochodu można uzyskać nr tel. 184490880,
osoba do kontaktu – Kazimierz Król.
4. Rodzaj, typ, pojazdu objętego postępowaniem oraz cena wywoławcza.
Lp

Marka i typ
pojazdu

Numer
rej.

Numer
nadwozia

Pojemność
silnika

Rok
produkcji

Przebieg

Cena
wywoławcza

Wadium

1.

MITSUBISHI
Colt 1,3 MR’09

KN72006

XMCXNZ34ABF018776

1332ccm

2011

70 tys.

16200,00PLN

1620,00PLN

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w wyżej wymienionej kwocie na samochód
w formie pieniężnej należy wpłacić do dnia 11 września 2017 r. na rachunek bankowy
Bank Pekao S.A. 92 1240 4748 1111 0010 6568 8947
Na przelewie należy zaznaczyć numer rejestracyjny pojazdu jakiego dotyczy wpłacone wadium.
Niewłaściwe (niższe od wymaganego) wadium unieważnia ofertę.
Informacja o wpłacie przez dokument potwierdzenie przelewu jest załącznikiem do oferty.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.mord.pl.
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i też lubi latać. W weekendy jeździmy razem na lotnisko. Nie dość, że
jestem tam codziennie, to lubię tam
być nawet kiedy nie pracuję. Lotnisko to nie tylko latanie, ale też ludzie,
grono przyjaciół.

RWD-10 na sądeckim podwórku
Cztery lata temu Krzysztof Laskowski podjął się niezwykłego zadania. Na swoim podwórku własnoręcznie buduje naturalnej wielkości
samolot.
- Samolot RWD-10 to konstrukcja
z okresu międzywojennego. Skrót
RWD pochodzi od nazwisk konstruktorów, czyli Rogalski, Wigura i Drzewiecki. Akurat RWD-10 był skonstruowany przez tego trzeciego. Był to
pierwszy polski samolot typowo akrobacyjny. Początkowo miał służyć do
szkolenia pilotów wojskowych, którzy na co dzień latali podobnym modelem, czyli P.7 - opowiada Krzysztof.
- Prototyp RWD-10 powstał w 1932
roku jednak wojsko się nim nie zainteresowało. Dopiero w 1934 zainteresowały się nim polskie aerokluby
i ruszyła produkcja seryjna. Do wojny
powstały tylko 23 egzemplarze, jednak żaden z nich się nie zachował do
dziś. Choć tak naprawdę nie wiadomo, co się stało z trzema, bo podobno
dwa zostały ewakuowane do Rumunii i jeden do Rosji.
Dlaczego akurat budowa tego samolotu? Jak przyznaje pan Krzysztof
– chciał być oryginalny. Inne modele istnieją, ten nie. Pracy nie ułatwia
fakt, że nie zachowały się nawet plany tego typu samolotu. - Na szczęście
jest dziś wielu doświadczonych modelarzy, którzy na podstawie zdjęć są
w stanie odtworzyć plany praktycznie w pełni. Akurat mi pomógł Eugeniusz Ferek z Krakowa.
Udało się, chociaż w trakcie budowy koncepcja była jeszcze kilka razy
zmieniana. W międzyczasie pojawiały
się w sieci czy przez znajomych jakieś
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Niestety, samolot konstruowany
przez pana Krzysztofa nigdy nie będzie latał. Od początku był budowany jako model statyczny, dlatego też niektóre jego części są cięższe
niż powinny być. - Kolejna sprawa: żeby dzisiaj u nas w Polsce cokolwiek wybudować i żeby to latało,
trzeba mieć nadzór lotnictwa cywilnego, a to też oczywiście kosztuje –
wyjaśnia pasjonat.
Przy wykonaniu niektórych elementów potrzebna jest pomoc fachowców. Na przykład drewniane
śmigło zostało zrobione przez Zbigniewa Piotrowskiego z Limanowej, który
zajmuje się tym jako jedna z niewielu
osób w Polsce.
- Wszystko jest wykonywane
ręcznie poza silnikiem. Pracuję i należę do Aeroklubu Podhalańskiego,
a ma tam siedzibę Stowarzyszenie
Lotnictwa Eksperymentalnego, które
pod opieką ma latającą replikę RWD5, na której Skarżyński jako pierwszy
przeleciał Atlantyk. Oni właśnie podarowali mi silnik.

„Wilga” już jest
Pan Krzysztof nie chce budować
RWD-10 tylko dla siebie. Chciałby
pokazywać samolot na jarmarkach
i festynach, aby inny również mogli
„liznąć” trochę historii polskiego lotnictwa. Zimą zaś model mógłby stać
w muzeum. Najprawdopodobniej
w tym roku będzie już gotowy kadłub, choć przez ciągle wprowadzane
modyfikacje, czas pracy się wydłuża.
Budowany model to nie jedyny
samolot Krzysztofa Laskowskiego.
Pod wiatą na podwórku stoi także
„Wilga”. Mężczyzna kupił ją z sentymentu. Jest to jeden z modeli aeroklubowych i to między innymi takie
samoloty przelatywały nad domem
małego Krzysia.

Przed zachodem jest masełko
Jak mówi młody konstruktor,
najbardziej cieszą go prace mechaniczne, ale latać również uwielbia.
- Najfajniej lata się wieczorkiem, tuż
przed zachodem słońca. Mówimy po
lotniczemu, że jest „masełko”, czyli
gładkie powietrze, nie ma turbulencji. Lata się wtedy naprawdę spokojnie i przyjemnie.
- Ludzie mają różne pasje,
a mnie tak urzekło lotnictwo, że zajmuje sporą część mojego życia – podsumowuje Krzysztof Laskowski.
KINGA NIKIEL

Biuro Reklam i Ogłoszeń:
Beata Ziemba, b.ziemba@dts24.pl, tel.889 020 766
Koordynator Biura Wydawnictwa: Bożena Baran,
b.baran@dts24.pl, tel.530 878 909.
Dyrektor ds. kolportażu: Mateusz Węglowski-Król,
tel. 665 270 230
Skład: Piotr Płachta, tel.602 522 291
Druk: Polska Press Grupa Oddział Poligrafia
Drukarnia Sosnowiec.
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Pannonice
Pulsuje energią i niepowtarzalnym klimatem

Autentyczny, multidyscyplinarny, niekomercyjny, pulsujący energią tygiel skupiający
miłośników kultury „panońskiej” w jej barwnych odmianach: węgierskiej, bałkańskiej, cygańskiej i karpackiej. Taki jest Folk Festival Pannonica. Pewnie wynika to z tego, że odbywa się
w Beskidzie Sądeckim, na historycznym szlaku
wędrówek ludów z południa na północ Europy,
gdzie kultury przenikały się od wieków.
Mimo że organizowana jest z dala od aglomeracji, „w krzakach, pośrodku niczego”,
a może właśnie dlatego - przyciąga liczną,
kolorową publiczność z całej Polski i z zagranicy. Ludzie przyjeżdżają tu w poszukiwaniu
wyjątkowych wrażeń i emocji, klimatu oraz
rzecz jasna tradycyjnej muzyki, która jest magnesem, ale też i pretekstem do różnorodnych
oddolnych działań animacyjnych.
Bo Pannonica Folk Festival to coś więcej niż tylko plenerowy festiwal muzyczny.
Poza występami scenicznymi polskich i zagranicznych gwiazd, mocną stroną imprezy jest tętniąca życiem wioska festiwalowa,
gdzie na polu namiotowym zamieszkuje kilka tysięcy uczestników i gdzie organizowane są warsztaty muzyczne, rękodzielnicze,
REKLAMA

FOT. MARCIN TALAR

W ciągu pięciu lat dołączył do elity największych
i najbardziej opiniotwórczych festiwali typu etnofolk i world music w Polsce. Pannonica – festiwal organizowany w nadpopradzkich Barcicach - przyciąga rzesze osób, które cieszą się
muzyką, tańcem i wspólną zabawą. Z okazji festiwalowego jubileuszu „Dobry Tygodnik Sądecki” przygotował dodatek specjalny, zachęcając
Czytelników do udziału w tym jednym w swym
klimacie wydarzeniu.

taneczne, teatralne, a także pokazy filmów,
spotkania z literatami, czy biesiady.
Podczas festiwalu promowana jest idea
Slow Food i Slow Life oraz szacunek dla natury. Festiwal jest też przyjazny dla małych
dzieci. A to wszystko tworzy jedyny i niepowtarzalny klimat, któremu oczywiście
towarzyszy wyjątkowa muzyka. Dla miłośników Bałkanów i szerzej „panońskich”

klimatów, których w Polsce przybywa, festiwal ten już stał się obowiązkowym punktem wyjazdów wakacyjnych.
Pannonica zbiera bardzo dobre recenzje
i uznanie uczestników. Międzynarodowe Jury
i Zespół Ekspertów EFA z siedzibą w Brukseli przyznał festiwalowi Pannonica elitarny znak „Remarkable Festival” („Niezwykły Festiwal”), którym honoruje najlepsze

europejskie festiwale za wysoki poziom artystyczny i znaczący wkład w międzynarodowy obieg kultury.
Od 31 sierpnia do 2 września w Barcicach koło Starego Sącza po prostu trzeba
być i świetnie się bawić, zaznając wyjątkowej atmosfery tego jedynego w swoim rodzaju festiwalu - Pannonica!
(RED)
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Rozmowa

Miejsce, program, czas i ludzie, czyli unikalny zespół cech
Rozmowa
z WOJCIECHEM KNAPIKIEM
– pomysłodawcą
i organizatorem
Pannonica Folk Festival
- Ani się nie obejrzeliśmy, a tu Pannonice stuka 5 lat?
- W tym roku obchodzimy swój
mały „drewniany” jubileusz. W tym
czasie udało nam się dotrzeć do fanów
muzyki bałkańskiej, cygańskiej, węgierskiej i skonsolidować wokół festiwalu osoby, które gotowe są rzucić
wszystko, żeby z drugiego krańca Polski przyjechać na Pannonicę.
Przez naszą scenę „w krzakach nad
Popradem” przewinęło się już ponad
50 zespołów, wiele z nich dało niezapomniane koncerty, które do dziś są
wspominane: Boban i Marko Marković, Besh-o-drom, Dejan Petrović
Big Band, Romengo, żeby wymienić
tylko kilka.
Najważniejsze festiwale z nurtu
etno-folk i world music były dotąd domeną dużych miast - Poznań,
Gdynia, Kraków, Lublin, Warszawa. W ciągu wspomnianych pięciu
lat do tego elitarnego grona dołączyły nasze... Barcice. Dołączyły to mało
powiedziane, mocno namieszały
REKLAMA

w branży. W ciągu pięciu lat pod niektórymi względami udało nam się
nawet przegonić starsze i bardziej
doświadczone festiwale z tego nurtu.
- A zaczęło się od…?
- Najpierw była fascynacja muzyką bałkańską: filmy Kusturicy,
pierwsza trasa koncertowa Kayah
i Bregovica z 1999 roku i... płyta „East
meets East” Kroke z 2003 r., która
była dla mnie jak objawienie.
Działając w trzecim sektorze przez
kilka lat bezskutecznie starałem się
pozyskać fundusze na rozkręcenie
festiwalu „Okraje”, bo jeszcze wtedy tak nazywał sie festiwal, który
kiełkował w mojej głowie. Dopiero w 2013 r. pod parasolem starosądeckiego Centrum Kultury udało
się uzyskać przychylność burmistrza
i zorganizować pierwszy bałkański
festiwal w idealnie nadającej się do
tego w osadzie nad Popradem.

którym potem tęskni się przez długie zimowe wieczory. „Żywa kultura Nowej Europy”, co tu tłumaczyć? Europa jest „Stara” i „Nowa”,
ta nowa dla nas jest dużo ciekawsza.
Tak jak u Stasiuka, który jak ma wybór to jedzie albo na wschód albo na
południe i prawie nigdy na zachód.
I naszym zdaniem ta kultura, którą ma do zaoferowania Europa Południowa, jest niezwykle witalna
i inspirująca. Jest też niesamowicie
ekspresyjna, emocjonalna i... szczera,
a dzięki temu nas - swoich odbiorców
tak wciąga. I na końcu ten kontakt
z naturą. Rzecz ma miejsce nie
w koncertowych salach, ale na plenerowym festiwalu wśród łąk i lasów,
przysłowiowych nadpopradzkich
krzaków, gdzie centralnym obiektem naszej wioski festiwalowej jest
drewniana stodoła, a pobudkę na
polu namiotowym zarządzają miejscowe koguty.

- Pannonica - miejsce spotkań i celebrowania kontaktu z żywą kulturą Nowej Europy i naturą. Co się kryje pod tym hasłem?
- Zauważyliśmy, że na naszym festiwalu paradoksalnie wcale nie muzyka jest najważniejsza, tylko właśnie
spotkania międzyludzkie i my jesteśmy miejscem takich spotkań. A precyzyjnie i „miejscem” rozumianym
jako przestrzeń i „spotkaniami”, za

Barcice to nie jest aglomeracja. Dla
kogoś z Warszawy, kto pierwszy
raz usłyszy o Barcicach, jeśli to
nie koniec świata, to przynajmniej
peryferie peryferii

- Czym ten festiwal różni się od innych
muzycznych imprez?
- Odpowiedź może być dość złożona, bo chodzi tu nie tyle o pewien „zespół unikalnych cech”, co
o „unikalny zespół cech” takich jak:
miejsce, program, czas i ludzie, których mix dopiero sprawia, że nasza publiczność często o Pannonice
mówi jak o zjawisku wyjątkowym,
niepowtarzalnym.
Miejsce: umówmy sie Barcice
to nie jest aglomeracja. Dla kogoś
z Warszawy, kto pierwszy raz usłyszy
o Barcicach, jeśli to nie koniec świata, to przynajmniej peryferie peryferii. Wioska gdzieś przy słowackiej
granicy, daleko od autostrady. Wyjazd do jakiś tam Barcic to już pewne
wyzwanie, a może nawet zapowiedź
większej przygody.
Program: nie ma (w każdym razie nie ma w Polsce) festiwalu, który prezentuje muzykę niszową - folk

i to jeszcze w ultraniszowym wydaniu, skupiając sie wyłącznie na nurcie muzyki bałkańskiej, węgierskiej,
cygańskiej i karpackiej. Takie założenia są dużym dziwactwem na tle innych festiwali.
Czas: ostatni tydzień wakacji to już
na dobrą sprawę okres poza szczytem
letnich imprez plenerowych. A dla
nas to czas wymarzony: w górach już
nie ma tłoku, pogoda jest zazwyczaj
stabilna, dzień krótszy, więc z rozpoczęciem koncertów nie trzeba czekać do zmroku po 22. jak pod koniec
czerwca. Konkurencja ze strony innych festiwali jest zatem prawie żadna. Przybyszom z daleka ten czas na
pobyt w górach na ogół bardzo odpowiada. A stali bywalcy za swój rytuał przyjęli celebrowanie końca letnich wakacji na Pannonice.
I rzecz najważniejsza, czyli ludzie
- nasza publiczność. Już Jurek Bawoł akordeonista Kroke na pierwszej
Pannonice, gdy jeszcze dużo mniej
osób przyjeżdżało niż teraz, zauważył: „macie tu niesamowita publiczność, dbajcie o nią, bo to prawdziwy
skarb”. Nasza publiczność po pierwsze nie jest przypadkowa. Kto przypadkiem przechodzi przez Barcice
i od niechcenia zdecyduje: a może
wpadnę sobie na festiwal. Odsetek
ludzi, którzy kupują bilet na miejscu w kasie jest znikomy. Ok 85 proc.
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biletów sprzedajemy w przedsprzedaży, często wiele miesięcy przed festiwalem. Decyzja o wyjeździe na festiwal jest zatem decyzją świadomą,
powiązaną z koniecznością pewnych
wyrzeczeń i trudności do pokonania (odległość, zorganizowanie sobie
urlopu, koszt wejściówek). Nasi goście pochodzą z całej Polski. Najliczniejsza grupa festiwalowiczów przyjeżdża z Krakowa (ponad tysiąc osób),
na drugim miejscu jest Warszawa.
Dopiero na trzecim czy czwartym
miejscu jest Nowy Sącz. Zdarza się,
REKLAMA

że młodzi ludzie przyjeżdżają znad
morza autostopem, popularne staje
się wyszukiwanie przejazdów w samochodach prywatnych i dorzucanie się do kosztów paliwa. Większość
z nich wybiera pobyt na polu namiotowym, co sprzyja integracji i nawiązywaniu kontaktów. Na przyjazd na
festiwal najczęściej decydują się osoby, które dobrze albo bardzo dobrze
orientują się w muzyce, którą prezentujemy. Są to ludzie bardzo mocno zaangażowani w sprawy festiwalu,
a zaangażowanie to widać choćby na

Facebooku po tym jak chętnie udostępniają czy komentują nasze posty.
Praktycznie cała promocja festiwalu
odbywa się na kanale społecznościowym, gdzie głównym przekaźnikiem
informacji są sami nasi sympatycy.
Jest jeszcze jedna cecha, która
wyróżnia nasz festiwal. Od czwartej
edycji nasz festiwal osiągnął niezależność finansową. Mam na myśli to,
że nie jesteśmy uzależnieni od żadnych dotacji i grantów. Jest to bardzo zdrowa sytuacja, o jakiej może
pomarzyć większość organizatorów
nie tyle festiwali muzycznych, bo
niektóre popularne gatunki radzą sobie bardzo dobrze, co festiwali z nurtu etno folk i world music, gdzie nie
jest zbyt różowo.
- Nazwy zespołów, które występują na
Pannonice, chyba niewiele mówią przeciętnemu odbiorcy muzyki...?
- Ani nazwy ani ta muzyka. Dziś
przeciętny odbiorca muzyki słucha
w najlepszym wypadku amerykańskiego popu, a w gorszym rodzimych
produkcji disco polo.
Muzykę, która prezentujemy,
można nazwać niszową, choć na
naszej scenie występują zespoły koncertujące na całym świecie
i wydające miliony płyt, jak Shantel & Bucovina Club Orkestar czy
Fanfare Ciocarlia. W Polsce znane są przez ułamek populacji, ale
skąd mają być znane jak nie istnieją w naszych mediach głównego
nurtu? Jeśli są kojarzone w Polsce
to głównie z YouTube, gdzie osiągają miliony odtworzeń albo za
sprawa DJ-ów wykorzystujących
ich przeboje w swoich remixach
i coverach.
Jeśli ktoś jak przysłowiowy „inżynier Mamoń” lubi tylko to co zna, to
Pannonica z pewnością nie jest miejscem dla niego.

To są pozory. Pannonica ma tak
naprawdę bardzo zrównoważony
bilans energetyczny. Owszem są
chwili zabawy, szalonego tańca,
ale są też chwile relaksu, a nawet
wyciszenia
- Przed widownią trzy dni i trzy noce dobrej zabawy?
- Z boku to może tak wyglądać,
zwłaszcza że ludzie nie są na co dzień
przyzwyczajeni, żeby widzieć wokół
siebie tyle zadowolonych i uśmiechniętych osób. Postronny obserwator
może to odebrać jako nieprzerwaną zabawę na bardzo wysokich obrotach. Ale to są pozory. Pannonica
ma tak naprawdę bardzo zrównoważony bilans energetyczny. Owszem są chwili zabawy, szalonego
tańca, zwłaszcza podczas dwunastu
wieczornych koncertów, ale są też
chwile relaksu, a nawet wyciszenia.
Średnia wieku naszych uczestników to 32-33 lata, a to już chyba nie
jest wiek, w którym wyłącznie zabawa jest siłą napędową. Po za tym
sporo ludzi w tym wieku przyjeżdża
na nasz festiwal z małymi dziećmi,
a te umówmy się „łagodzą obyczaje”.
Nawet pole namiotowe podzielone jest na strefy i kto chce, może zamieszkać na tzw. cichym polu namiotowym, gdzie obowiązuje cisza
nocna i nie są mile widziane głośne
rozmowy.
- Twarzą tegorocznego festiwalu jest Piotrek - hodowca kóz, który na czas festiwalu zmienia się w Crazy Balkan Dancera.
- Piotrek hodowca kóz z Przełęczy Gromadzkiej nad Kosarzyskami

to postać autentyczna. W zeszłym
roku zaprosiliśmy go, aby przyjechał na nasz festiwal i zamieszkał na
polu namiotowym w zaimprowizowanej zagrodzie ze swoim stadkiem,
tak żeby mieszczuchy mogły zobaczyć żywą kozę, pogłaskać ją, wydoić
i napić się mleka prosto od kozy. Rzeczywiście wystąpił w naszym klipie
promocyjnym, bo dostrzegliśmy jego
naturalny talent komiczny, zwłaszcza gdy zaczyna tańczyć, i sympatię
ludzi, których potrafi sobie zjednywać. Ale Pannonica ma wiele twarzy i na pewno twarz Piotrka nie jest
tą jedyną. Poza tym nasz klip to jednak pewien rodzaj żartu, jego przekazu nie należy brać ani zbyt dosłownie ani zbyt serio…
- Są jeszcze dostępne bilety na festiwal?
- Cała dostępna pula karnetów została już wyprzedana. Można kupić
jeszcze bilety na wybrane dni. Wejściówka na czwartek kosztuje 35 zł,
a na piątek i sobotę po 65 zł. Mowa tu o
tzw. biletach dziennych, każdy z nich
umożliwia udział w czterech koncertach i innych tzw. wydarzeniach
towarzyszących, które mają miejsce
w wiosce festiwalowej. Podane ceny
dotyczą przedsprzedaży. Do ceny biletów kupowanych w kasie podczas
festiwalu trzeba doliczyć 5 złotych.

ROZMAWIAŁ (KMB)
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A to ciekawe

Błękitny plakat od Hittera

Dlaczego Pannonica?

FOT. ARCH. P. HITTER

Nazwa Pannonica pochodzi od
Panonii - starożytnej prowincji położonej między Dalmacją i Dacją
w widłach Sawy i Dunaju z centrum
na Nizinie Węgierskiej.
Ale dla nas Panonia to bardziej
alegoryczna kraina Węgrów, Cyganów oraz narodów bałkańskich
i karpackich. Tak jak w botanice „element panoński” oznacza
ciepłolubne gatunki roślin, które upodobały sobie wystawione do
słońca ekspozycje na karpackich
stokach, tak w muzyce i tańcach
pierwiastek panoński niesie zapowiedź radości, energii i spontaniczności charakterystycznych dla nacji
żyjących w południowo-wschodniej Europie.

Czy wiecie, że autorem plakatu promującego 5. Folk Festival Pannonica
jest Paul Hitter? To rumuński artysta
o romskich korzeniach. Współtwórca tzw. ekspresjonizmu bałkańskiego, ceniony w świecie muzycznym
jako m.in. projektant płyt i plakatów.
Urodził się w 1982 r. w Bukareszcie, studiował na Akademii
Sztuk Pięknych w Monachium.
Stworzył własny styl, inspirowany
folklorem rumuńskim i bałkańskimi legendami. Jego prace wyróżniają się zdecydowanymi kolorami ale równocześnie harmonią. Są
cenione są w Europie i Ameryce. Jest m.in autorem okładek płyt
i plakatów, w tym jednej z gwiazd
tegorocznego festiwalu - Fanfare
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Ciocărlia, ale również Gogol Bordello, Koza Mostra, Taraf de Haidouks czy Fanfare Vagabondu.
Powierzenie mu opracowania
plakatu promującego Pannonicę,
nie było dziełem przypadku.
- Współpracę z artystą nawiązaliśmy dzięki Balkanik Festival,
z którym blisko współpracujemy
na różnych polach . Paul projektował cześć ich oprawy w 2015 r.
i plakat w roku 2016. Gdy na zaproszenie organizatorów odwiedzaliśmy Balkanik Festival, jego
prace zrobiły na nas duże wrażenie, a zwłaszcza niespotykana
żywa kolorystyka. Dowiedzieliśmy się wtedy, że Paul Hitter to
kultowy artysta – wspomina Wojciech Knapik.

To wtedy zakiełkował pomysł,
żeby następny plakat Pannoniki był
w takim stylu. Okazało się jednak,
że artysta wyjechał do Kalifornii.
- Napisaliśmy do niego maila
i na szczęście szybko przekonaliśmy się, że współczesny świat nie
ma większych komunikacyjnych
barier. Paul zaprojektował dla nas
plakat przebywając w USA – wspomina Wojciech Knapik. - Upierał
się na motyw skrzypka, ale twardo postawiliśmy na sakshornistę, bo wiedzieliśmy już, że naszymi największymi gwiazdami będą
zespoły grające na instrumentach
dętych. I że trąbka, tuba albo wspomniany sakshorn lepiej będą pasować do charakteru tej edycji.
(BUKN)

Stacja początkowa:
Barcice
Wypełniając dotkliwą lukę
w rozkładzie pociągów uniemożliwiającą wygodne powroty z festiwalu, organizatorzy Pannoniki wynajęli od Kolei Regionalnych
cały skład dla festiwalowiczów
wracających do domów w ostatnim dniu wakacji. W ten sposób
jedyny na świecie pociąg relacji
Barcice - Kraków Główny odjedzie ze stacji w Barcicach 3 września w samo południe. Po drodze
pociąg zatrzyma się na stacji Tarnów i Kraków-Płaszów

Sposób na najtańsze
bilety
Na Pannonice od początku obowiązuje zasada „kupujesz wcześniej, kupujesz taniej”. Najtaniej
kupuje się karnety tuż po zakończeniu festiwalu na kolejną edycję

za rok i jest to zakup „w ciemno”,
bo jeszcze wtedy nie są znane zespoły, które wystąpią na kolejnej
Pannonice. Żeby skorzystać z takiej zniżki, trzeba nosić swoją festiwalową opaskę przez cały miesiąc
i w konkretnym dniu przesłać organizatorowi zdjęcie poświadczające wytrwałe noszenie opaski na
ręce. Akcja nazywa się „Nie ściągamy!” i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród stałych bywalców
festiwalu, bowiem rabaty dochodzą
do 50 proc.!

Gość specjalny - Węgry
W tegorocznej jubileuszowej
edycji Węgry będą miały status gościa specjalnego. Okazją ku temu
są obchody Roku Kultury Węgierskiej 2016-2017 w Polsce i współpraca z Węgierskim Instytutem
Kultury w Warszawie. Podczas 5.
edycji na głównej scenie wystąpią aż 3 grupy z Węgier: Buda Folk
Band, Kerekes Band oraz goszczące już w pierwszej edycji Söndörgő (na specjalne życzenie publiczności). Nad Popradem powstanie
istna „węgierska wioska”, której
elementami będą dom tańca oraz
stoiska z węgierską gastronomią
i węgierskimi winami, pokazy węgierskiego ludowego rzemiosła,
warsztaty taneczne z muzyką na
żywo, zabawy, animacje i zajęcia
kreatywne z motywami zdobniczymi dla dzieci, projekcje filmów,
Teatr HU - warsztaty czytania i interpretacji węgierskich tekstów
literackich, a także fotopracownia, gdzie w stylowym namiocie
będzie można sobie zrobić zdjęcie w przebraniu huzarów, czikoszów czy madziarskich handlarek
z dawnej epoki a potem dostać je
w prezencie.
(WK)
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Zespół

Konferansjer zapowiedział nas jako Kapelę ze Wsi... Warszawa
przyjaźni. Oprócz tego jest on bardzo energetyczny. Ci ludzie oddają się tańcom, szaleństwu. Widać, że ta muzyka jest dla nich
czymś bardzo ważnym. To są ludzie przyjeżdżający głównie z południa Polski, ale
też z zagranicy.

Rozmowa z MACIEJEM
SZAJKOWSKIM - muzykiem
- Dlaczego akurat folk?
- Droga do folku prowadziła poprzez
inne rodzaje muzyki. Znalazłem w ramach tych światów, tych kosmologii coś,
co mnie zainspirowało, zaciekawiło, zafrapowało. Jednocześnie lubię takie odniesienia do historii, regionalizmu, do sztuk
plastycznych, archeologii…Ta muzyka niesie ogromny ładunek treści i wieloaspektowych przekazów. Ponadto lubię muzykę akustyczną, z każdego regionu świata.
Od muzyki klasycznej do muzyki ludowej.

- Jakich twórców możemy spotkać na festiwalu w Barcicach?
- Przyjeżdża bardzo wielu twórców ludowych, których trudno spotkać na innych imprezach. Przywożą ze sobą wyroby, smakołyki, rękodzieła, które nieraz są
działami sztuki. Jest bardzo dużo muzyki
z południa Europy. Dodatkowym atutem
tego festiwalu jest piękny górski klimat.
Okolice Barcic, Starego Sącza to są urocze zakątki. Jedziemy tam z wielką frajdą
i przyjemnością.

- Kapela ze Wsi Warszawa, której jest Pan współzałożycielem, otrzymała mnóstwo nagród dla
najlepszych m.in. 4 Fryderyki, Grand Prix oraz
nominację do nagrody Grammy. W czym tkwi
sekret?
- Staraliśmy się, by to było oryginalne
przedsięwzięcie. Nasze brzmienie jest charakterystyczne, rozpoznawalne od pierwszych dźwięków. Z jednej strony prezentujemy spojrzenie na ogromną spuściznę
i skarbnicę ludowych przekazów, ale
z drugiej, jest to autorskie interpretowanie tematów. Są to próby opowiadania historii, współczesnym językiem i wreszcie

FOT. Z ARCH. KAPELI ZE WSI WARSZAWA

- Czym jest muzyka ludowa, czego
w niej Pan szuka?
- Szukam w niej duchowości. Ta muzyka to pewien rodzaj wehikułu, który teleportuje nas w inne stany świadomości. Dzięki ludowości możemy wrócić do
pradawnej i fundamentalnej roli muzyki w ramach różnych społeczności, także
pierwotnych. Czym jest generowanie, wydobywanie dźwięku, czym jest wspólnotowe przeżywanie i praktykowanie jej rytualnego znaczenia. To wszystko przejawia się
w muzyce etnicznej.

wchodzenie w dialog z tradycją oraz reprezentantami innych kultur na świecie.
- Kapela ze Wsi Warszawa, a jednak z miasta…
- Na początku nazywaliśmy się Kapela
ze Wsi. Jest kilka anegdot związanych z nazwą. Pierwsza łącząca się z naturalnym kontekstem Warszawy, gdyż było wiele pytań
mieszkańców, z jakiej to wsi jesteśmy. Inna
historia wiąże się z pomyłką konferansjera,
który zapowiedział nas już jako Kapela ze
Wsi Warszawa. Chodzi o pokazanie Warszawy jako części szerszego regionu, gdzie spotykają się ludzie, nie tylko z Mazowsza, ale i
całej Polski, którzy odwołują się do kultury

ludowej. Jest to wskazanie także na muzykę,
gdyż różne kapele tradycyjne często odnosiły się do swoich miejscowości. Dodatkowo
członkowie pierwszego składu byli warszawiakami, więc uznaliśmy, że nie ma w tym
jakiegoś nadużycia.
- Brał Pan także udział w Pannonice, teraz będzie Pan współprowadzącym. Co jest niezwykłego w tym festiwalu?
- Moim zdaniem to jest jeden z najlepszych festiwali pod względem atmosfery.
Panuje tam serdeczny, życzliwy klimat,
niemalże familiarny. Ludzie są niezwykle gościnni, ciepło nastawieni do innych,

- Pannonica to także żywa kultura…
- Tak, ten festiwal zdecydowanie pokazuje, że to nie jest skansen ani muzeum.
Muzyka funkcjonuje w taki najbardziej
energetyczny sposób, ma również charakter użytkowy. Wydaje mi się, że takiej
serdecznej, spontanicznej atmosfery nie
ma na wielu festiwalach. Pannonica jest
wyjątkowa.
- Zainteresowanie muzyką folkową, kulturą ludową rośnie?
- Zainteresowanie zwiększa się, co widać po
sprzedaży karnetów przed festiwalem. To jest
ogromny sukces, dlatego że gros festiwali dedykowanych muzyce etnicznej jest w innych
miastach za darmo, a tutaj, mimo iż trzeba zapłacić za wstęp, to jest bardzo wielu chętnych.
To jest szczególnie wartościowe. Obecnie muzyka jest na wyciągnięcie ręki, w internecie,
a im się chce przyjechać prawie na koniec Polski i jeszcze za to zapłacić. Jest to publiczność,
która się rozwija, powraca na kolejne festiwale, przywożąc znajomych. Ja będę z całą rodziną. Do zobaczenia!

ROZMAWIAŁA NATALIA SEKUŁA

REKLAMA

PANNONICA W LICZBACH

11975

(wg stanu na 24.08.2017) fanów
ma profil Pannoniki na Facebooku.
Fani festiwalu pochodzą z przeszło
90 krajów.

12

koncertów odbędzie się na
głównej scenie, wystąpią na niej
zespoły z 6 krajów.

52

inne wydarzenia towarzyszące
zaplanowano w tym roku (m.in.
warsztaty, pokazy sztuk, wystawy, seminaria, spotkania literackie, projekcje filmowe, spektakle
teatralne, degustacje, zabawy taneczne, rajdy i spływy oraz zajęcia i animacje dla dzieci).

80

osób zaangażowanych jest w organizację festiwalu, w tym grupa
35 wolontariuszy.
(WK)
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W szkołach w Gaboniu i Moszczenicy powstaną sale gimnastyczne

Marzenia się spełniają
Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje kwotą 2,26 mln złotych budowę dwóch sal gimnastycznych w szkołach, dla których
organem założycielskim i prowadzącym jest Gmina Stary Sącz.
We wsiach Gaboń i Moszczenica Niżna.
To połowa pieniędzy potrzebnych na te sale, które będą kosztować około 4,5 mln zł. Wnioski
były bardzo dobrze przygotowane, z kompletną dokumentacją. W obydwu przypadkach są
już pozwolenia na budowę. Pieniądze pochodzą z ministerialnego Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej, a konkretnie z Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej, czyli jednego
z czterech komponentów tego
funduszu.
O potrzebie budowy sal gimnastycznych z prawdziwego
zdarzenia w Gaboniu i Moszczenicy mówiło się już od dawna.

Burmistrz Jacek Lelek budowę
sali zapowiedział już podczas jubileuszu 10-lecia nadania Szkole Podstawowej w Moszczenicy
imienia księdza pułkownika Tadeusza Dłubacza. Szkoła odebrała wtedy wiele prezentów,
gratulacji, a jedną z niespodzianek było zaprezentowanie przez
burmistrza wizualizacji sali gimnastycznej, która wkrótce powstanie przy szkole.
- Wiem, że to wasze marzenie
- podkreślał wtedy burmistrz.
- Mamy dokumentację i robimy
wszystko, aby obecni szóstoklasiści zdążyli jeszcze skorzystać z sali
gimnastycznej.
Wszystko wskazuje, że tak
się właśnie stanie, w Gaboniu również. Dotacja podzielona
jest na trzy części, największa
1 mln 400 tys. przewidywana
jest na przyszły rok, a ostatnia
na rok 2019.
URZĄD MIEJSKI W STARYM SĄCZU

Stary Sącz w Specjalnej Streﬁe Ekonomicznej

Po sukces do Starego Sącza
Inwestorzy w grodzie św. Kingi będą mieli docelowo do dyspozycji siedem hektarów gruntu.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z 1 lipca br. rozszerza tą strefę o podstrefę Stary Sącz.
- Konsekwentnie realizujemy założenie sprzed kilku
lat - podkreśla burmistrz Jacek Lelek. - W Starym
Sączu muszą powstawać nowe miejsca pracy. Starosądecka Strefa Aktywności Gospodarczej to jeden
z najistotniejszych elementów naszej strategii,
a przedsiębiorcy to najważniejszy komponent naszej
wspólnoty samorządowej, jeden z najważniejszych
warunków rozwoju. Chcemy, by nasz samorząd był
dobrym miejscem do prowadzenia biznesu, dlatego
złożyliśmy wniosek o włączenie w Specjalną Strefę
Ekonomiczną i dziś jesteśmy w strefie.
Specjalne Strefy Ekonomiczne to wyspy,
gdzie dużym firmom po prostu opłaca się prowadzić działalność ponieważ mogą liczyć na
różne zwolnienia podatkowe. Co ważne zwolnienia te dotyczą podatków należnych budżetowi państwa, a nie lokalnemu samorządowi.
W 2013 r. Rada Ministrów zmieniła 14 rozporządzeń dotyczących Specjalnych Stref Ekonomicznych, przedłużając ich funkcjonowanie
do końca 2026 roku.
- Krakowski Park Technologiczny, czyli spółka,
która zarządza krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną reklamuje się hasłem: Po sukces przyjdź do
Krakowskiego Parku Technologicznego. Dziś można powiedzieć: Po sukces przyjdź do Starego Sącza
- nie ukrywa zadowolenia zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. - To dla nas świetna informacja. Inwestorzy czekali na tę decyzję. Nasza strefa obejmie dokładnie 1,91 ha gruntu wokół starej oczyszczalni. Są
zainteresowane firmy, grunt sprzedamy oczywiście
w drodze przetargu. Specjalna Strefa Ekonomiczna
w Starym Sączu to najważniejsza część większej całości, czyli Starosądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Będą ją tworzyć trzy obszary: działki scalane
i wykupywane przez nasz samorząd wokół ul. Wielki Wygon, na Piaskach i w rejonie przy rondzie Jana
Pawła II. Łącznie do dyspozycji przedsiębiorców będzie 7 ha gruntów.
URZĄD MIEJSKI W STARYM SĄCZU
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14,4 mln zł na kanalizację zachodniej części Starego Sącza

Wielka kasa na kanalizację
Stary Sącz ma zapewnione kolejne wielkie dofinansowanie na infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną. 14,4 mln złotych na kanalizację zachodniej części miasta.
Na zadania objęte dofinansowaniem samorząd ma już pozwolenia na budowę. Prace obejmą ulice: Piłsudskiego, Źródlaną, Żwirki i Wigury, dokończenie kanalizacji w ulicach Partyzantów i Bazielicha, ale też kwartał ul. Węgierskiej (na granicy Barcic Dolnych i Starego Sącza) oraz brakujące lokalizacje przy ul. Dunajcowej.
Zielone światło dla złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i realizację projektu „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” Rada Miejska stosowną uchwałą dała w lutym tego roku.
URZĄD MIEJSKI W STARYM SĄCZU

Budżet Obywatelski Gminy Stary Sącz
Do podziału 400 tys. złotych!
Koszt pojedynczego projektu infrastrukturalnego do 60 tys. zł,
natomiast projektu miękkiego do 25 tys. zł!

• 1 - 29 września 2017 r. – nabór wniosków (projektów zadań),
• do 6 października 2017 r. – weryfikacja, ocena projektów,
• 9 października 2017 r. – publikacja zakwalifikowanych projektów,
• od 10 do 23 października 2017 r. – głosowanie.
Głosowanie za pośrednictwem Internetu od godz. 0.00 dnia 10 października 2017 r.
do godz. 21.00 dnia 23 października 2017 r.; głosowanie za pomocą kart do głosowania w siedzibie Urzędu od godz. 7.30 dnia 10 października 2017 r. do godz. 13.00
dnia 23 października 2017 r. – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego!

• 24 października 2017 r. - ogłoszenie wyników.

http://www.budzet.um.stary.sacz.pl/
Zdjęcia pochodzą z objazdów inwestycji w Gminie Stary Sącz w sierpniu 2017 r. Burmistrzowie Starego Sącza i radni oglądali wówczas postępy prac na aktualnych budowach: m.in. biblioteki przy ul. Mickiewicza i Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.
11 Listopada w Starym Sączu, obiektu klubowego LKS Barciczanka i Ośrodka Zdrowia w Gołkowicach.
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Gwiazdy festiwalu

Pannonica – ogień nie muzyka
SÖNDÖRGÖ

Szybcy i wściekli”, „Najzwinniejsze palce w branży world music” – tak w materiałach promocyjnych zwykł określać Söndörgö ich wydawca; -Riverboat Records.
Obecnie Söndörgö – to jedna z najbardziej ekscytujących i rozchwytywanych grup world music na Węgrzech. Styl muzyczny, w jakim grają, jest niezwykle atrakcyjny, ale mocno różni się od
tradycyjnej, węgierskiej muzyki, w której główną rolę odgrywają skrzypce.
Oryginalnym pomysłem i swoistą misją muzyków Söndörgő jest rewitalizacja muzycznego
dziedzictwa Serbów i Chorwatów, którzy przed wiekami osiedlili się w różnych regionach Węgier. Muzyka tej grupy etnicznej została przed laty dobrze udokumentowana chociażby przez Bélę
Bartóka i Tihamera Vujicsisa. Większość tych południowo-słowiańskich enklaw powstała wzdłuż
Dunaju, a jedną z najbardziej żywotnych jest Szentendre.
To właśnie w tym, niezwykle malowniczym, podstołecznym miasteczku z inicjatywy pochodzących z bardzo muzykalnej rodziny, nastoletnich wówczas braci Eredics został powołany
w 1995 roku zespół Söndörgö. W przeciwieństwie do większości grup grających muzykę bałkańską, Söndörgő nie jest orkiestrą dętą, ale reprezentuje model zespołu tamburowego (tamburitza
band) charakterystyczny dla rejonów międzyrzecza Sawy i Dunaju, np. Slawonii i Wojwodiny.
Tambura jest małym instrumentem strunowym podobnym do mandoliny. W składach zespołów
tamburowych występuje najczęściej kilka odmian tambur, a czasem dodatkowo też akordeon
i różne instrumenty dęte drewniane.
Przełomem w karierze zespołu był album powstały we współpracy z Ferusem Mustafovem zatytułowany „Söndörgő & Ferus Mustafov in Koncert” (2006). Album ten uzyskał świetne recenzje na łamach renomowanych czasopism muzycznych i zaowocował szeregiem zaproszeń do sal
koncertowych.
Kolejny album „Tamburising – Lost Muzyka z Bałkanów” z gościnnym wokalem Antal Kovacs
i Katya Tompos został wydany przez Harmonia Mundi / Świat Village w 2011, wprowadził muzykę Söndörgő do 60 krajów i uczynił ich jednym z najbardziej poszukiwanych zespołów z Węgier.
Koncertują w całej Europie i w USA.
Zespół jest już dość dobrze znany polskiej publiczności i zawsze gorąco przez nią odbierany.
Wystąpił w Polsce kilkukrotnie m.in. na poznańskim Ethno Porcie i podczas Sabałowych Bajań.
Po raz pierwszy do naszego kraju Söndörgő przyjechał na zaproszenie… a jakże, Festiwalu Pannonica! Było to podczas pierwszej, pionierskiej edycji Pannoniki we wrześniu 2013 roku. Każdy kto brał udział w tym koncercie, bez wątpienia zapamiętał jego wyjątkowy klimat i energię.

SHANTEL & BUCOVINA CLUB

Ambasadorów muzyki Bałkanów można by dziś wyliczać na palcach, co najmniej kilku
dłoni. Tych, którzy tam wyrośli i z muzyką we krwi, przebyli długą podróż z kafan i ulic
byłej Jugosławii, tudzież cygańskich wiosek i przedmieść, po największe sceny świata.

Wielu z nich gościło już na Pannonice. Z nim, bez wątpienia jednym z największych propagatorów ognistej muzyki południowo-wschodniej Europy, historia toczyła się nieco
inaczej. Stefan Hantel, popularny twórca, znany jako Shantel urodził się w Mannheim
(Niemcy). W tętniącym zachodnim życiem Frankfucie nad Menem, odnalazł ciekawość
wobec swoich korzeni.
Rodzina producenta, DJ-a, gitarzysty, autora „Disco Boya”, wywodzi się z Bukowiny,
historycznej krainy, leżącej obecnie na terenie Ukrainy i Rumunii. Wrażliwość i fascynacja kulturą bałkańską, znalazły odzwierciedlenie w muzyce elektronicznej, którą tworzył,
rozgrzewając parkiety największych kubów świata. Zasłużenie stał się ikoną popkultury,
nie tylko w Niemczech i Europie, ale także poza granicami Starego Kontynentu.
Jego kolejne albumy, wprawiały w taneczną euforię rzesze entuzjastów rumuńskich,
serbskich, czy macedońskich trąb, nostalgicznych melodii, w których gorzka nuta ginie w słodyczy szaleństwa. Kto z nas, przynajmniej raz w życiu, nie złapał zadyszki przy
klubowych hitach z „Bucovina Club”, „Disko Partizani”, czy „Citizen of Planet Paprika”? Potwierdzeniem uznania dla niemieckiego twórcy była nagroda BBC Radio 3 Awards
for World Music w kategorii Global Club, przyznana mu w 2006 r., ale także obecność na
wielu prestiżowych festiwalach muzycznych, m.in. na duńskim Roskilde, czy angielskim
Dockville Festival.
W ostatnich latach Shantel to nie tylko twórca, to także aktywista i sprzymierzeniec
pokojowego nastawienia wobec różnic kulturowych, religijnych i rasowych. Kosmopolita, jak sam o sobie mówi. Jego muzyczne zainteresowania rozszerzają się na inne obszary
Europy, także dalej na południe Półwyspu Bałkańskiego, czego znakomitym podsumowaniem jest album „Viva Diaspora” z 2015 r., na którym nagrywał m.in. w towarzystwie
nieziemsko urokliwej greckiej śpiewaczki i instrumentalistki Areti Ketime.
Shantel & Bucovina Club Orkestar kilkukrotnie koncertowali w Polsce, m.in. na Przystanku Woodstock w 2012 r. i mają tu liczne grono oddanych fanów. Niewątpliwą przeszkodą dla mocniejszego zaangażowania koncertowego artystów jest kuriozalny przypadek funkcjonowania bez przeszkód na naszym rynku muzycznym zespołu discopolowego
używającego identycznej nazwy ShanteL (rok założ. 2012).

FANFARE CIOCĂRLIA

Fanfare Ciocărlia to 12-osobowa orkiestra dęta pochodząca z położonej w północnej
Rumunii wioski Zece Prăjini. Grupa zaczynała jako luźny skład muzyków grających okazjonalnie na weselach i chrzcinach. W październiku 1996 roku niemiecki inżynier dźwięku i producent nagraniowy Henry Ernst odwiedził Zece Prăjini i przekonał muzyków do
stworzenia stałego zespołu objazdowego. Za nazwę zespołu obrano Fanfare Ciocarlia: „fanfare” oznacza orkiestrę dętą, a „ciocarlia” to po rumuńsku skowronek.
Od momentu odkrycia ich przez Ernsta, który został ich menadżerem, zespół zagrał
ponad tysiąc koncertów w ponad 50 państwach na całym świecie. Obecną, trwającą blisko rok trasą koncertową po całym świecie, świętują jubileusz 20-lecia istnienia.
Z zakorzenionych w tradycji austriackich i tureckich orkiestr wojskowych w Fanfare
Ciocarlia znaleźć można takie instrumenty jak: trąbki, tuby barytonowe i tenorowe, klarnety, saksofony, bęben i perkusję. Teksty ich piosenek pisane są w języku rumuńskim oraz
romskim. Styl ich muzyki wywodzi się głównie z rumuńskiej i romskiej ludowej muzyki
tanecznej, lecz widoczne są także wpływy tureckie, bułgarskie, serbskie oraz macedońskie. Swoją popularność zawdzięczają szybkim energetycznym dźwiękom, skomplikowanym rytmom oraz prędkim solówkom na klarnetach, saksofonach i trąbkach, których
tempo przekracza czasem 200 bitów na minutę.
Znani są również z tego, że podczas swoich koncertów nie korzystają z żadnego zapisu
nutowego, a także z grania na scenie na starych, poobijanych instrumentach. Słyną także
z dystansu do siebie, poczucia humoru i zamiłowania do przedłużania koncertów i spontanicznych popisów akustycznych wśród publiczności po szczególnie udanych występach.
Zespół ma na koncie 10 płyt, wśród nich wiele podbiło czołówki World Music Charts,
a fani na całym świecie znają ich przeróbki światowych hitów, takich jak „James Bond
Theme", „Caravan” i „Born To Be Wild”.
Ciekawostką jest, że okładkę ostatniej płytę Fanfary „Onward to Mars” oraz oficjalny
plakat 5. Pannoniki zaprojektowała ta sama osoba: Paul Hitter.
(PANN)
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Międzynarodowa Wystawa Rolnicza nie tylko dla rolników

Oficjalne otwarcie Agropromocji 2017
rozpocznie się w sobotę 9 września o godz.
11. Będzie to okazja do podsumowania
wojewódzkich konkursów: „Agroliga”,
„Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne
w Małopolsce”, „Potrawy Regionalne”,
„Estetyczna zagroda” i „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne”.
REKLAMA

FOT. Z ARCH MODR

Kiedy? 9 i 10 września. Gdzie? Tradycyjnie
w Nawojowej koło Nowego Sącza, na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. To będą dwa dni pełne atrakcji
nie tylko dla tych, dla których rolnictwo
jest chlebem codziennym.

A potem to już tylko zwiedzać, oglądać
i bawić się.
Na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej zaprezentuje się bowiem blisko 400

firm z branży rolniczej i okołorolniczej,
wystawców indywidualnych oraz instytucji. Wystawa będzie czynna dla publiczności w sobotę i w niedzielę w godz. od
9. do 17.
W tym czasie na estradzie widzów bawić będą zespoły regionalne: Kapela Kruca
Banda z Nowego Sącza, młodzieżowy zespół
taneczny „Tamburmajorki Starosądeckie”,
Orkiestra Dęta przy OSP w Męcinie , Zespół
Folklorystyczny „Piecuchy” z Nawojowej,
Grupa Artystyczna „Kiyrpceki” z Łącka,
Zespół Pieśni i Tańca „Nawojowiacy” oraz
Gminna Orkiestra Dęta z Nawojowej.
Niewątpliwą atrakcją będą imprezy towarzyszące, odbywające się na terenie

gospodarstwa. Promocje i degustacje wyrobów z jagnięciny i mleka owczego, wystawy drobiu ozdobnego, zwierząt futerkowych, owiec czy pokaz owczarków
podhalańskich, to tylko niektóre z nich.
Jak zawsze niemałe emocje wzbudzi z pewnością finał VII Mistrzostw Polski w Strzyżeniu Owiec Metodą Tradycyjną.
Jak zapewnia dyrektor MODR Marek
Kwiatkowski, jest to wydarzenie o charakterze rolniczym, ale tak zorganizowane, że
każdy znajdzie coś atrakcyjnego dla siebie.
(Przeczytaj rozmowę na str. III)
Na Agropromocji w Nawojowej warto być!
(RED)
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ARiMR wspiera rolników i przedsiębiorców
z terenów wiejskich
Rozmowa z dyrektorem
Małopolskiego Oddziału
Regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa ADAMEM
ŚLUSARCZYKIEM
ARiMR to największa w Europie Agencja Płatnicza.
Odpowiada za spore fundusze, które mają wspierać
rozwój rolnictwa. W ciągu ostatnich 14 lat małopolscy
rolnicy otrzymali m.in. ponad 5 mld zł w postaci dopłat bezpośrednich. Zmiany na wsi widzi wprawdzie
każdy z nas, ale jak dużą rolę w tym zakresie odgrywają środki pochodzące z Unii Europejskiej?
-By zobrazować skalę i znaczenie tego
wsparcia wystarczy podać, że od początku
działalności – czyli od 1994 r. Agencja wypłaciła 287 mld zł. W tym ponad połowa to pieniądze przeznaczone na dopłaty bezpośrednie.
Od czternastu lat przyjmujemy wnioski na te
płatności. W ubiegłym roku w Małopolsce powierzchnia objęta dopłatami dla ponad 120 tys.
użytkowników gospodarstw wyniosła 500 tys.
ha. Dopłaty bezpośrednie służą głównie wspieraniu dochodów i rolnicy najczęściej wykorzystują je na pokrycie bieżących wydatków: zakup nawozów, środków ochrony oraz paliwa.
Jesienią rozpoczniemy wypłatę zaliczek w wysokości 70% na poczet tegorocznych płatności.
Na przelanie środków mamy wprawdzie czas
do końca czerwca przyszłego roku, ale wiemy,
że rolnicy w wiele artykułów do produkcji zaopatrują się wcześniej.
Z jednej strony wieś korzysta z dopłat obszarowych,
ale te największe inwestycje wspierane są ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Poprzedni PROW na lata 2007 - 2013 umożliwił właścicielom gospodarstw zakup tysięcy ciągników, maszyn
i urządzeń rolniczych oraz realizację wielu inwestycji

budowlanych. Jak wygląda stan realizacji programu
na lata 2014 - 2020?
- Bardzo sprawnie wdrażamy nowy PROW.
Za nami nabory między innymi na Modernizację gospodarstw rolnych, Przekazywanie małych gospodarstw, Wsparcie inwestycji
w przetwórstwo produktów rolnych, Premie na
działalność pozarolniczą, Rozwój usług rolniczych, Premie dla młodych rolników czy Tworzenie grup producentów. Realizując programy pomocy dla rolnictwa i obszarów wiejskich,
w 2017 roku ARiMR wypłaciła beneficjentom
już prawie 7,545 mld zł, w tym z PROW - 2,5
mld. Wiosną ubiegłego roku prawie 1000 rolników skorzystało z możliwości ubiegania się o
wsparcie zarówno produkcji bydła mlecznego,
jak i mięsnego oraz prosiąt, a także na modernizację gospodarstw poprzez zakup sprzętu czy
inwestycje w nowe technologie. Podpisaliśmy
już 580 umów na kwotę 96 mln zł. To ogromna
kwota, pozwalająca na realny rozwój i wzrost
dochodowości i konkurencyjności gospodarstw
Małopolska wieś to jednak w przeważającej mierze
małe gospodarstwa, nie wszystkich stać na duże inwestycje, potrzebny jest bowiem znaczny wkład własnych środków finansowych. Jakie propozycje Agencja ma dla nich?
- Siła rolnictwa w naszych, małopolskich
warunkach, w tym także i tych małych gospodarstw, tkwi w produkcji zdrowej żywności o wysokich walorach smakowych i jakościowych. Dlatego bardzo ważnym kierunkiem
naszej działalności jest wsparcie dla tzw. małego przetwórstwa rolniczego. Oferujemy możliwość wsparcia także w tym zakresie. Mogą
z niego skorzystać rolnicy, którzy zamierzają podjąć tego typu aktywność gospodarczą,
koncentrując się na przetwórstwie owoców,
warzyw, mleka czy mięsa. Ten, nawet niewielki, dochód może znacznie przyczynić się
do rozwoju wsi poprzez zróżnicowanie produkcji i zwiększenie dochodu gospodarstw,

a na rynek trafi większa ilość przetworzonych,
lokalnych produktów.
Warto też podkreślić znaczenie produkcji
rolniczej, która pozostaje w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Znaczącym wsparciem
są tu programy rolnośrodowiskowe. Mamy korzystne do rozwoju rolnictwa ekologicznego
warunki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne, nie w pełni je jeszcze wykorzystujemy, a zapotrzebowanie na produkty ekologiczne rośnie.
Rozszerzenie tej gałęzi produkcji rolnej może
również pobudzić rozwój lokalny i regionalny,
a w konsekwencji poprawić sytuację ekonomiczną małopolskich rolników.
Czy ARiMR pomaga tylko rolnikom, czy staracie się
pomóc szerszemu gronu społeczeństwa?
-Poza środkami finansowymi, które przekazujemy w ramach programów pomocowych,
staramy się pomagać również różnym instytucjom i placówkom, które tego potrzebują.
Chcemy być jak najbliżej mieszkańców wsi. Jesteśmy obecni na różnego rodzaju wystawach,
konkursach, przeglądach, dożynkach itp., dofinansowując je, bądź fundując nagrody dla
uczestników i zwycięzców. W każdym takim
przedsięwzięciu bierzemy również udział poprzez wystawienie naszego stanowiska promocyjnego. Nasi pracownicy, zaopatrzeni w ulotki
i materiały informacyjne starają się przybliżać
i promować nasz obszar działania. Przekazujemy też sprzęt komputerowy szkołom i stowarzyszeniom z terenów wiejskich. W tym roku
ARiMR ogłosił konkurs dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a nagrodami były
torby ze sprzętem ratowniczym. W ubiegłym

roku przedszkola wiejskie z biedniejszych gmin
otrzymywały od nas zestawy edukacyjne.
Z dniem 1 września ARiMR przejęła część zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego. Jak to będzie
wyglądać w praktyce?
-ARiMR będzie jedyną unijną Agencją Płatniczą w Polsce w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej. Przejmie część zadań realizowanych przez
Agencję Rynku Rolnego. W tym m.in. nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka, wsparcie dla producentów owoców
i warzyw związanych z embargiem oraz uznanie grup i producentów rolnych i ich związków.
Z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych
i Agencji Rynku Rolnego powstał natomiast
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Nierzadko, gdy rozmawiamy z rolnikami i pytam o opinie na temat korzystania przez nich z unijnych środków, słyszę, że oni są od pracy w polu, a nie od biurokratycznych procedur, które często kosztują ich dużo
czasu i nerwów. Czy rzeczywiście tak trudno ubiegać
się o wasze wsparcie?
-Agencja wprowadza właśnie uproszczenia we wnioskach, jakie muszą składać rolnicy, aby ich wypełnianie było jak najmniej
skomplikowane i czasochłonne. Dodatkowo,
w celu ułatwienia rolnikom starań o fundusze, Agencja uruchomiła we wrześniu 2016 r.
Punkty Informacyjne we wszystkich oddziałach
i biurach powiatowych, w których każdy zainteresowany znajdzie dane na temat wszystkich oferowanych przez nas rodzajów wsparcia dla gospodarstw i firm. Zatem serdecznie
zapraszamy!

www.arimr.gov.pl

Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 do 31.12.2018 r.
Lp.

Nazwa działania/poddziałania/typu operacji Planowany termin naboru wniosków

Planowany termin naboru
wniosków

Maksymalna kwota
doﬁnasowania w zł

ROZWÓJ GOSPODARSTW
1

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje zapobiegające
zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

wrzesień 2017 r., III kwartał
2018 r.

300 000,00

2

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” nabór obszar a, b, c i d

I kwartał 2018 r. - obszar d,
II kwartał 2018 r. - obszar: a, b, c

obszar a- 900 000,00 obszar
b - 500 000,00 obszar c - 500
000,00 obszar d - 200 000,00

3

poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla
młodych rolników”

I kwartał 2018 r.

100 000,00

4

poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” typ operacji
„Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” - nabór na operacje za wyjątkiem operacji związanych z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na
obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF)

I kwartał 2018 r.

100 000,00

5

poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” typ operacji
„Restrukturyzacja małych gospodarstw” - nabór na operacje za wyjątkiem operacji realizowanych w gospodarstwach
prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego
pomoru świń (ASF)

I kwartał 2018 r.

60 000,00

6

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” typ operacji „Inwestycje
odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

Termin naboru zostanie podany w sytuacji
wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych uzasadniających ogłoszenie
naboru.

300 000,00

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
7

poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji
„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - zakłady przetwórcze

I kwartał 2018 r. (ogłoszenie o naborze w
grudniu 2017 r.)

Dla przedsiębiorców 10 MLN,
Dla grup producentów rolnych
15 MLN

8

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” typ operacji
„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” - rolnicy

IV kwartał 2018 r.

300 000,00
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Agropromocja 2017

Rolniczy weekend w Nawojowej

- 9 września rozpoczniemy 27. edycję
Agropromocji. Wydarzenie to, jak pokazują poprzednie lata, okazało się ogromnym
sukcesem, przyciągając dziesiątki tysięcy
zwiedzających z całej Małopolski. Co według Pana decyduje o renomie tej imprezy
i czy spodziewa się Pan równie wielu gości,
co w trakcie poprzednich edycji wystawy?
- Osobiście mam nadzieję, że tegoroczną wystawę odwiedzi jeszcze więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej,
jednak z racji tego, że w zasadzie jest
to wydarzenie plenerowe, to wiele zależy od pogody. Niemniej jednak wierzę, że program wystawy, jaki przygotowaliśmy w tym roku, okaże się na
tyle ciekawy i dobrze dostosowany do
potrzeb i sugestii zwiedzających, że
niezależnie od warunków atmosferycznych przyciągnie rzeszę zwiedzających. Byłby to nie tylko mój osobisty sukces, jako dyrektora MODR-u,
ale również wszystkich pracowników ośrodka, ciężko pracujących na
powodzenie całego przedsięwzięcia.
Agropromocja w pewnym sensie jest
ukoronowaniem całorocznej pracy
MODR-u na rzecz małopolskiego rolnictwa i wsi. Nie mogę też pominąć
ogromnego wkładu i talentu wystawców, którzy są przecież istotą całej
tej imprezy, w której chodzi właśnie

FOT. Z ARCH. MODR

Rozmowa z MARKIEM
KWIATKOWSKIM
- dyrektorem
Małopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego
z s. w Karniowicach organizatorem wystawy
Agropromocja 2017

o zbliżenie rolników i przedsiębiorców z ich przyszłymi klientami. Osobiście, będąc na Agropromocji od lat,
jestem pod wrażeniem ich potencjału oraz tempa zmian, jakie zachodzą
z roku na rok w małopolskich przedsiębiorstwach, a które można dokładnie zaobserwować regularnie bywając
na tej imprezie.
- Agropromocja jest niewątpliwą szansą dla
małopolskich rolników i przedsiębiorców.
Jakie realne korzyści z uczestnictwa w wystawie mogą mieć tegoroczni uczestnicy?
- Agropromocja to bez wątpienia
najlepsza okazja dla małopolskich rolników i przedsiębiorców do zaprezentowania swoich produktów i usług.
Z racji swoich rozmiarów oraz tego, że
odwiedzają ją w dużej ilości ludzie zainteresowani rolnictwem i produktami rolniczymi, ma ona charakter nie

tylko rekreacyjno-rozrywkowy, ale
przede wszystkim branżowy. Każdy wystawca może mieć pewność, że
jego oferta spotka się z dużym zainteresowaniem sprecyzowanego grona
klientów. Świadczą o tym przypadki
wielu firm, które dzięki promocji na
naszej wystawie nawiązują nowe kontakty biznesowe, umacniają wizerunek swoich marek, dzięki czemu jeszcze lepiej prosperują. Osobiście jestem
niezmiernie dumny z tego, że będąc
dyrektorem Małopolskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w jakiś sposób
mogę przyczynić się do poprawiania
kondycji tych firm, a w konsekwencji małopolskiego rolnictwa.
- W tegorocznej Agropromocji będzie uczestniczyło około 400 wystawców. Czego mogą się po nich spodziewać
zwiedzający?
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KREDYTY DLA MIKROFIRM

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

Zapraszamy do nowego oddziału:
Nowy Sącz, Rynek 16
726 043 760, 723 684 355
Szczegóły oferty „Pakiet kredytowy dla mikrofirm” w placówkach banku oraz
na www.aliorbank.pl. Informacja handlowa wg stanu na 16.08.2017 r.

- Spectrum działalności prezentujących się na wystawie firm jest
ogromne. Jak co roku, można się
spodziewać wielu producentów regionalnej żywności: owoców, warzyw, produktów tradycyjnych, czy
też przedstawicieli rzemiosła i rękodzieła ludowego. Z moich obserwacji jednak wynika, że odwiedzający
są najbardziej zainteresowani kiermaszami ogrodniczymi, których
w tym roku też oczywiście nie zabraknie. Będzie można odwiedzić wystawy
wielu znanych w Małopolsce szkółek
drzew i krzewów ozdobnych, kupić
wysokiej jakości sadzonki kwiatów
oraz zasięgnąć porady profesjonalistów. Warto zauważyć, że w związku z niesłabnącym od lat zainteresowaniem zwiedzających, w tym roku
na Agropromocji pojawią się również przedstawiciele firm handlowych
i usługowych z branży budowlanej.
Zaprezentują oni wiele nowinek technologicznych, na przykład z dziedziny energii odnawialnej, efektywnych
systemów grzewczych, ale nie tylko. Kluczowe dla idei całej wystawy
będzie też zaprezentowanie wszystkim zwiedzającym ciągników, sprzętu
uprawowego i maszyn do prac w gospodarstwie rolnym. Dla wielu rolników to właśnie Agroporomocja jest
miejscem, gdzie mogą się zapoznać
z szerszą niż zwykle ofertą takich maszyn i sprzętu rolniczego, i zdecydować się na zakup. W trakcie wystawy będzie można także skorzystać
z porad na stoiskach ARiMR, ARR,
MIR, KRUS, różnych banków i instytucji ubezpieczeniowych oraz wielu
innych organizacji okołorolniczych.
Bardzo mnie cieszy, że nasza wystawa przyjmuje też taki czysto praktyczny wymiar, dzięki któremu staje

się dla zwiedzających miejscem wymiany doświadczeń i nawiązywania
kontaktów biznesowych.
- Agropromocja może przyciągać nie tylko osoby ściśle związane z branżą rolniczą, ale także zwykłych ludzi, na przykład
mieszkających w miastach. Jak zachęci
ich Pan do odwiedzenia tak mocno sprofilowanej wystawy?
- Nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem, że Agropromocja jest ściśle
sprofilowana. Owszem, jest to wydarzenie o charakterze rolniczym i wiejskim, jednak jest przez nas tak organizowane, aby każdy, kto jest tylko
zainteresowany, mógł znaleźć coś dla
siebie. Jak powiedziałem, w Nawojowej znajdziemy nie tylko stoiska
i kiermasze adresowane ze względu
na swój charakter wyłącznie do rolników, ale także - i to w przeważającej większości - atrakcje dla osób niezwiązanych z rolnictwem. Tegoroczną
wystawę odwiedzi na przykład wiele
firm ogrodniczych, których produkty zainteresują każdego, niezależnie
od miejsca zamieszkania. Agropromocja jest też wyjątkową i w wielu
przypadkach jedyną okazją do zapoznania się z unikalnymi regionalnymi
potrawami z Małopolski, które często pojawiają się tylko na naszej wystawie. Dla rodzin z dziećmi przygotowaliśmy też szereg atrakcji, takich
jak występy zespołów folklorystycznych, konkursy, zabawy oraz możliwość zaznajomienia swoich dzieci ze
zwierzętami, które będą prezentowane na odpowiednich pokazach. Naprawdę każdy znajdzie coś wartego
uwagi, dlatego jeszcze raz serdecznie
wszystkich zachęcam do odwiedzenia naszej wystawy!

MAŁGORZATA SERWACZAK
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www.grand200.pl

GRAND to doświadczenie budowane od
pond 30 lat. Kolejne inwestycje
w jakość, potencjał i rozwój pozwoliły
na zbudowanie solidnej i rozpoznawalnej
marki godnej zaufania.

Nasze główne wartości to odpowiedzialność i uczciwość, które decydują o trwałości
firmy, dlatego dzisiaj firma GRAND oparta jest na 4 stabilnych fundamentach:
• Obróbka Metalu CNC
Nowoczesny park maszynowy sterowany numerycznie oraz własny dział badawczorozwojowym pozwala na świadczenie usług i produkcję elementów
o wysokich parametrach jakości, precyzji wykonania i powtarzalności. Wysokowydajne
obrabiarki CNC, cięcie laserem, zaginanie i wycinanie na prasach krawędziowych,
hydraulicznych, plastyczna obróbka metalu na zimno, spawanie oraz rygorystyczna
kontrola jakości na każdym etapie procesu produkcji przekonuje nawet najbardziej
wymagających klientów.
• Generalne Wykonawstwo Inwestycji Budowlanych
Pozostawiane „nasze ślady na ziemi” to ponad 100 zamówień na budowę lub
modernizacje budynków użyteczności publicznej, obiektów administracyjnych,
sportowych i rekreacyjnych, konserwacji i renowacji zabytków. Potwierdzeniem
jakości zrealizowanych zadań są uzyskane referencje i zadowolenie zarówno
inwestorów jak i użytkowników wzniesionych obiektów.
• Rekreacja i Wypoczynek w GRAND CHOTOWA HOTEL ***SPA&RESORT
GRAND CHOTOWA to niezwykłe miejsce, które stworzyła natura. Pośród 11 ha
lasów sosnowo-dębowych i zalewu z czystą, przepływową wodą, piaszczystą plażą
mogą wypoczywać rodziny korzystający z atrakcji terenowych: parku linowego,
tyrolki, ścianki wspinaczkowej oraz bogato wyposażonej strefy SPA z basenem,
saunami, kriokomorą i gabinetami masażu. Ponadto obiekt posiada rozbudowaną

ofertę dla organizacji spotkań biznesowych, imprez okolicznościowych jak również
obozów i kolonii dla młodzieży.
• Sprzedaż Paliw Płynnych na Stacji Paliw ORLEN w Bartkowej-Posadowej
GRAND to nieustające, ambitne wyzwania poparte potencjałem budowanym
przez wiele lat. Wiedza i doświadczenie naszych pracowników połączone
z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego, pozwala oferować
produkty i usługi na najwyższym poziomie.
Jednak dynamiczny rozwój potrzebuje nowych ludzi, nowych pomysłów
i nowych kompetencji, dlatego zapraszamy do współpracy:
• osoby otwarte na nowe rozwiązania, ukierunkowane na rozwój, dla
których sukces własny to przede wszystkim sukces zespołu
• osoby z doświadczeniem i uprawnieniami jak również chętnych do przyuczenia
• uczniów i absolwentów szkół i uczelni wyższych w ramach praktyk zawodowych,
staży studenckich i zatrudnienia na umowę o pracę,
Dbamy by każdy mógł rozwijać swoje pasje i realizować siebie pracując
w naszej firmie. Nasz zespół to ludzie, którzy podzielają nasz sposób myślenia
i utożsamiają się z firmą, dlatego inwestujemy w ich rozwój i podnoszenie
kompetencji.
Zaufanie jakim obdarzają nas Klienci i Pracownicy każdego dnia determinuje
nas do nieustannego doskonalenia, gdyż marka GRAND to także wielkie
zobowiązanie względem nich.

Usługi budowlane

Produkcja

Generalne Wykonawstwo Inwestycji

Obróbka metalu CNC

Turystyka

Sprzedaż paliw

Grand Chotowa Hotel*** SPA & Resort

Stacja Paliw ORLEN Bartkowa-Posadowa
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Szanowni Państwo
Nasza pierwsza w historii polsko-słowacka gazeta, która ukazała się w czerwcu,
spotkała się z tak ogromnym pozytywnym odzewem, że już planujemy kolejną.
Najbliższe dwujęzyczne wydanie - 28 września.
„Dobry Tygodnik Sądecki” i „Bardejovsky Reporter” w jednym to najlepsze
miejsce na Twoją reklamę! 30 tys. egzemplarzy wydania papierowego
oraz wersja elektroniczna trafią do Czytelników po obu stronach granicy.
Polsko-słowacka gazeta – idealne miejsce, abyś się zaprezentował
swoim klientom.
Skontaktuj się z nami!
Dorota Zając-Legutko
d.zajac@dts24.pl;
tel. 502 629 775

Katarzyna Magiera
k.magiera@dts24.pl;
tel. 530 032 633

Beata Ziemba
b.ziemba@dts24.pl;
tel. 889 020 766

USŁUGI BRUKARSKIE – SKŁAD MATERIAŁU
o kamieniu wiemy
y wszystko
y
...

GRANIT Andrzej Pawlik - Świniarsko,
gmina Chełmiec 330-395,
tel. 503-320-156,
e-mail: biuro@mpgranit.pl
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Pozyskujemy z owoców to co najlepsze!
Firma PPHU „AGROTEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Łososinie
Dolnej, należąca do Grupy Grünewald International zajmuje się produkcją zagęszczonych soków i aromatów owocowych m.in. z takich owoców jak jabłka, truskawki, porzeczki
czarne i czerwone, wiśnie, agrest, śliwki, maliny, aronia.
Każdego roku – w zależności od zapotrzebowania – kupujemy wyżej wymienione surowce od rolników i plantatorów, w
jakości konwencjonalnej jak również w jakości ekologicznej.
Produkty ﬁrmy „AGROTEX” powstają w oparciu o najnowsze standardy jakościowe oraz technologie zatwierdzone przez
odpowiednie służby, a wyroby produkowane są zgodnie
z obowiązującymi normami.
Posiadamy m.in. certyﬁkat jakościowy FSSC
22000 jak również certyﬁkat ekologiczny oraz
jesteśmy członkiem SGF.

Zaufanie naszych klientów oraz dostawców jest dla nas bardzo
ważne i dlatego priorytetem dla nas jest jakość naszych usług
oraz współpracy. O tym, że ﬁrma „AGROTEX” jest stabilnym
partnerem biznesowym świadczą nasi stali oraz nowi klienci
i dostawcy.
Zapraszamy do zapoznania się z ﬁrmą, jej historią i ofertą, na
naszą stronę internetową www.pphu-agrotex.pl.
Natomiast wszystkich, którzy są producentami owoców, zapraszamy do współpracy oraz kontaktu z naszym Działem Zakupów.

By sprostać ogólnoświatowym wymaganiom
w
naszej
branży
wciąż
inwestujemy
w pozyskiwanie bardziej nowoczesnych procesów
technologicznych oraz modernizujemy zakład.

Kontakt: PPHU „AGROTEX” Sp. z o.o. • 33-314 Łososina Dolna 303• Tel. +48 18 548 40 48• Fax +48 18 442 06 02• E-mail: info@pphu-agrotex.pl
Dział Zakupów• Tel. +48 600 001 888, +48 668 878 917
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Chłop - polityk

FOT. Z ARCH. S. PASONIA

Wieś nie musi mieć poczucia niższości

Rozmowa ze
STANISŁAWEM
PASONIEM – chłopem,
radnym wojewódzkim
- Polska wieś zmieniła się w ostatnich latach. Na lepsze?
- Dla jednych na lepsze, dla innych
na gorsze. Powoli zaciera się różnica między miastem i wsią. Ludzie ze
wsi mają coraz mniej kompleksów.
Otwartość na świat, na Polskę, na
Europę prowadzi do tego, że wieś nie
musi mieć poczucia niższości.
- Ale problemów nie brakuje? Ciągle słyszy się, a to Afrykańskim Pomorz Świń,
a to o gradobiciu, które zniszczyło owoce…
- Niestety, samo życie. Mamy
wpływ na wiele rzeczy, dzięki nowoczesności, ale nie mamy wpływu
na Pana Boga. Grad jest poza naszymi wpływami. Oczywiście niektórzy zakładają siatki nad sadami, żeby
się przed gradem ustrzec, ale niestety nowoczesność nie zagwarantuje wszelkiej ochrony przed klęskami.
- Innych problemów też nie brakuje?

- Ten co żyje i coś robi, to zawsze
ma i przyjemności i problemy. Kto
nie żyje, nie ma już żadnych.
- Opłaca się dziś być chłopem?
- Ja pokoleniowo jestem chłopem,
przez moje umiłowanie do ziemi,
przez moich dziadków, przez moich rodziców, przez moich synów,
którzy mają wykształcenie rolnicze
i prowadzą nasze gospodarstwo. Żona
się tylko wyrodziła i jest lekarzem
stomatologiem.
- Na wsi mówi się, że już się nie opłaca hodować krów, robić w polu?
- Jest taka śpiewka od Łącka, moja
żona stamtąd pochodzi: „Nie cieszą
nas brony, nie cieszą nas kolca, nawet nas nie cieszy gospodarka ojca”.
Akurat w mojej rodzinie cieszą nas
brony, cieszą nas kolca i cieszy gospodarka ojca. Brony, wszyscy wiedzą co to jest, a kolca to były dwa
kółka do pługa, który ciągnął koń.
Do rolnictwa trzeba mieć umiłowanie oraz wiedzę. I to powiem szczerze bardzo szeroką wiedzę, bo trzeba być i mechanikiem i traktorzystą,
znać się na paszach, opryskach, hodowli bydła, świń i innych rzeczach.

Rolnik to wbrew pozorom człowiek
o bardzo szerokich horyzontach. Natomiast struktura gospodarstw w naszym regionie jest taka jaka jest i ona
się nie zmieni. Powinniśmy się wzorować, w dobrym tego słowa znaczeniu, np. na Austriakach. U nich się
płaci, żeby utrzymać koloryt i krajobraz, żeby się pasły barany, krowy.
Z tego sami rolnicy by nie wyżyli, więc
państwo im do tego dokłada. Natomiast nie można dokładać do tego,
żeby rolnicy trzymali nieużytki. Trzeba pomagać, ale trzeba być konsekwentnym w wyegzekwowaniu tego.
- Wspomniał Pan o wiedzy, która jest potrzebna do prowadzenia gospodarstwa.
O dostęp do wiedzy na wsi teraz chyba coraz łatwiej – jest internet, kontakty zagraniczne.
- Z tą wiedzą jest łatwiej, ale gruntowne podstawy trzeba mieć ze szkoły, nawet po to, żeby wiedzieć, gdzie
szukać. Myślę, że za mało jest szkół
średnich ukierunkowanych na naukę zawodu. Ja miałem przyjemność
chodzić do Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zbylitowskiej Górze
koło Tarnowa. Były wtedy technika hodowlane, technika ogrodnicze,

zasadnicze szkoły rolnicze. Tego teraz
brakuje. Musimy się wyleczyć z kompleksów. Nie każdy w naszym kraju musi być inżynierem, magistrem,
można być również fachowcem ze
średnim wykształceniem.
- Młodzi ze wsi uciekają?
- Nie. Mój syn Roman jest fanem
rolnictwa, moim następcą na gospodarstwie, skończył SGGW w Warszawie, ma 32 lata, zajmuje się hodowlą
cieląt. Podobnie drugi syn – Tomasz.
Obaj prowadzą naszą gospodarkę,
spółkę handlu bydłem, dom weselny. To umiłowanie wsi zależy od rodziców, to oni przekazują miłość do
czegoś.
- Pan chłopem pozostaje?
- Jak 30 lat temu ubierałem regionalne stroje, to pukano się po głowie. Jak napisałem sobie na wizytówce Stanisław Pasoń – chłop, bo
co miałem napisać, to też tak reagowano. A dziś się mi zazdrości,
bo byłem pierwszy. Władysław Orkan powiedział: „tradycja jest Twoją
godnością, Twoją dumą, Twoim szlachectwem, synu chłopski”. A Stanisław Pasoń, chłop, były poseł, obecny

REKLAMA

Wszystkim uczestnikom Agropromocji 2017 życzę
obﬁtych plonów!
Stanisław Pasoń
www.upasonia.pl
(018) 446-05-22
602-310-021

radny wojewódzki dopowiada: Jeśli
się tradycji nie rozwija, to ona nadaje się tylko do muzeum. Naszym obowiązkiem jest kultywowanie tradycji
ale też jej rozwijanie.
- Czyli Stanisław Pasoń: chłop-polityk?
- Od 38 lat jestem związany z Polskim Stronnictwem Ludowym i znany jestem z powiedzenia: Jak chłop
mówi, że nie daruje, to nawet ruska
mafia nie pomoże. Przeszedłem w życiu bardzo dużo i miłych i mniej miłych rzeczy. Miłą na pewno było to,
że po 18 latach nieobecności w polityce wystartowałem do Sejmiku Województwa Małopolskiego i dostałem blisko 12,5 tys. głosów. Łatwiej
mi uprawiać politykę, wyznając zasadę: żeby być wolnym, trzeba być
niezależnym.
- Będzie Pan na Agropromocji
w Nawojowej?
- Będę obecny, „będą skrzypce,
basy, będzie harmonija i będzie kto
żywy do rana wywijał”, myślę, że
Czytelnicy „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, którym się w tym miejscu kłaniam, również.

ROZMAWIAŁA: JOLANTA BUGAJSKA
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A TO CIEKAWE
Pszczeli świat w chacie
W Gospodarstwie Pasiecznym
„Sądecki Bartnik” powstanie chata
wystawiennicza, edukacyjny ogród
dydaktyczny, a także pięć pawilonów apiterapeutycznych do inhalacji
powietrzem z ula. To wszystko dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .
Chata wystawiennicza posłuży
do organizacji zajęć dydaktycznych
kierowanych do dzieci i młodzieży.
W ogrodzie dydaktycznym będzie
można zostać „pszczołą i pszczelarzem”, co da niepowtarzalną okazję do obserwacji świata pszczół
z dwóch perspektyw. Na specjalnych
urządzeniach będzie można zobaczyć naturalne zachowania owadów oraz podglądać życie pszczelej rodziny.
Do pawilonów apiterapeutycznych
będzie dołączonych kilka uli z ośmioma rodzinami pszczelimi, a wszystko
to odpowiednio oddzielone, aby owady nie przedostały się do pawilonów.
Z sesji inhalacyjnych będzie można

korzystać od kwietnia do października, czyli podczas tzw. wylotowej aktywności pszczół.
(NS)

Gospodarstwa eko
Na stronie Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w zakładce Ekologia można znaleźć wykaz gospodarstw ekologicznych. Z powiatu
nowosądeckiego na liście jest 10 takich gospodarstw m.in. z Nowego Sącza, Łącka, Gołkowic i Tylicza. Każde
z nich zostało przedstawione, łącznie z
danymi kontaktowymi, mapą dojazdu
i numerem cerytyfikatu. Jak wynika
z listy, w sądeckich gospodarstwach
eko można kupić m.in. przetwory
mleczne, sery górskie, drób, wszelkiego rodzaju owoce i warzywa.
Warto wiedzieć, że żywność ekologiczna to produkty wolne od nawozów sztucznych, pestycydów, GMO
itp. Produkcja takiej żywności jest ściśle kontrolowana. Można więc mieć
pewność, że konsument nabywa rzeczywiście zdrową żywność.
(ROL)
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Nowy Sącz: ul.Pijarska 9,
tel. 18 442 37 43

www.epprzybylscy.pl

SKLEPY FIRMOWE:
Gorlice: ul. Wróblewskiego 1, tel. 18 353 53 34,
ul. Kościuszki 42, tel. 18 352 77 81,
ul. Stróżowska 7 tel. 18 353 69 96
Grybów: ul. Grunwaldzka 5a, tel. 18 445 21 51
Biecz: ul. Kazimierza Wielkiego 21, tel. 13 447 24 43
HURTOWNIA:
Gorlice: ul. Kochanowskiego 93,
tel. 18 352 77 71, fax 18 353 01 01

