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C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.30 - 21.00, sob. 7.30-20.30, niedz. 9.00 - 18.30

znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

Z okazji wi t Wielkanocnych wszystkim naszym 
Klientom i Kontrahentom sk adamy 
najlepsze yczenia zdrowia, rado ci, 

wewn trznego spokoju oraz samych sukcesów.

yczy

swoim Klientom, Partnerom, Sympatykom
dobrych, radosnych, wi t Wielkanocnych
sp dzonych w gronie rodziny i przyjació

(…) Gdy ranę ujrzeć mógł w ciele Bożym
Gdy widział ślady gwoździ na dłoniach

Gdy mógł już palec do rany włożyć
Wtedy uwierzył niewierny Tomasz

Ci co nie tknęli a dali wiarę
Że umrą po to, aby ożyli

Niech będą wiecznie Błogosławieni
Że nie widzieli a uwierzyli (…)

Zbigniew Książek „Ten, który nie uwierzył”

Dobrych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
Życzy „Dobry Tygodnik Sądecki”
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Z DRUGIEJ STRONY
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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzę Państwu, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz 
wzajemną życzliwość.

Niech Zmartwychwstanie napełni wszystkich pokojem i wiarą, 
da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 
Marian Cycoń

Poseł na Sejm RP

REL IG IA.  Kościół w Grybowie podniesiony zo-
stanie do rangi bazyliki. Uroczystościom 20 
kwietnia będzie przewodniczył abp Clestino Mi-
gliore – nuncjusz apostolski w Polsce, a uczestni-
czyć w nich będzie blisko 150 duchownych. 

Dla zyskania tytułu bazyliki konieczne jest 
spełnienie wielu wymogów sprecyzowanych 
w dokumencie Stolicy Apostolskiej „O tytu-
le bazyliki”, dotyczących kwestii historycz-
nych, artystycznych i duchowych związanych 
z danym ośrodkiem duszpasterskim. – Proś-
bę o nadanie tytułu bazyliki kieruje do Stolicy 
Apostolskiej biskup diecezjalny po otrzyma-
niu pozytywnej opinii Konferencji Episkopatu. 
Taką prośbę skierował jeszcze biskup Wiktor 
Skworc w roku 2011, a pozytywna odpowiedź 
przyszła w październiku 2012 – mówi ks. Ry-
szard Sorota, proboszcz parafii pw. św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej. – Ten sam dokument 
o tytule bazyliki szczegółowo określa przy-
wileje duchowe i zewnętrzne związane z tym 
tytułem oraz wyznacza obowiązki. Wier-
ni, którzy nabożnie będą nawiedzać bazyli-
kę i uczestniczyć w jakimś nabożeństwie, lub 
przynajmniej pomodlą się słowami Modlitwy 
Pańskiej i odmówią wyznanie wiary mogą 

pod zwykłymi warunkami zyskać odpust zu-
pełny w następujących dniach: w rocznicę po-
święcenia bazyliki, w dniu liturgicznego ob-
chodu uroczystości jej tytułu, w uroczystość 
apostołów Piotra i Pawła, w rocznicę nadania 
tytułu bazyliki mniejszej, raz w roku w dniu 
ustalonym przez miejscowego ordynariusza, 
raz w roku w dniu dowolnie wybranym przez 
każdego z wiernych.

Bazylika ma prawo używania znaku pa-
pieskiego – skrzyżowanych kluczy na cho-
rągwiach, tablicach czy pieczęci zarządu ba-
zyliki. Ponadto proboszczowi lub rektorowi 
przysługuje tytuł kustosza i odpowiedni strój. 
– Z tytułem bazyliki bardzo mocno związany 
jest otrzymany już wcześniej dar wieczystej 
adoracji Najświętszego Sakramentu i wie-
logodzinny dyżur w konfesjonale – zaznacza 
duchowny, który liczy na to, że nowa ranga 
grybowskiej świątyni zachęci do jej odwiedza-
nia wiernych i turystów z całej Polski. 

Dotychczas tytuł bazyliki w diecezji tar-
nowskiej nadano świątyniom: w Tarnowie, 
Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, św. Małgo-
rzaty w Nowym Sączu, św. Mikołaja w Bochni, 
św. Stanisława w Szczepanowie, św. Mateusza 
w Mielcu i Matki Bożej w Tuchowie.  (ES)

Nowa bazylika diecezji tarnowskiej 
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PRZEKAŻ 
nam 1%

Nazwa organizacji: 
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO)

Adres organizacji: 
ul. Limanowskiego 7, 33-300 Nowy Sącz

www.mto.org.pl; 

e-mail: mto_poland@hotmail.com 

KRS: 0000028184

Pracujemy w kilku obszarach tematycznych. Najwa niej-
sze z nich to rozwijanie demokracji obywatelskiej od pod-
staw, kszta cenie liderów lokalnych w tym równie  liderów 
przedsi biorczo ci spo ecznej oraz edukacja obywatelska 
i prawna. W Polsce prowadzimy warsztaty metodyczne dla 
nauczycieli, dbaj c o to, aby polska szko a kszta ci a m -
drych, aktywnych, przedsi biorczych i otwartych obywateli.

Dzi kujemy z ca ego serca 

O człowieku, który górę przenosił
WIELKANOCNA OPOWIEŚĆ . Most 
miał przybliżyć Jana Stacha do wsi. 
Zaprowadził go do historii. Właśnie 
ukazała się o nim książka autorstwa 
Jacka Turka. 

Stach był rolnikiem, ale został bu-
dowlańcem, wznosząc samotnie ka-
mienny most. Turek jest budowlań-
cem, ale został literatem, opisując 
niezwykłe dzieło swojego sąsiada. 
Jan Stach dźwigający ciężkie kamie-
nie wydawał się ludziom mitycznym 
Syzyfem, a okazał się człowiekiem 
ewangelicznej wiary, która – do-
słownie – góry przenosi.

1.
Dokonania Jana Stacha były gło-

śne na początku lat 70. ubiegłego 
wieku, kiedy własnoręcznie budo-
wał kamienny most. Jak przekonuje 
Jacek Turek w swojej książce – naj-
większy most na świecie wzniesio-
ny przez jednego człowieka. Wysoki 
na 13 metrów, 20 metrów długi i po-
nad 7 metrów szeroki. Ponad 40 lat 
temu powstał nawet film dokumen-
talny Jerzego Jaraczewskiego „Most 
Jana Stacha”, opowiadający o nad-
ludzkim wysiłku chłopa spod No-
wego Sącza. Na mocno już wytar-
tej celuloidowej czarno–białej kliszy 
widać dźwigającego wielkie kamie-
nie szczupłego mężczyznę. Kamienne 
bloki taszczy na rolkach własnej ro-
boty, albo na zbitych z desek platfor-
mach ciągniętych przez krowy. Stach 
wygląda na tym filmie jak samotny 
budowniczy egipskich piramid. Ciosa 
młotkiem kamień i przenosi z miejsca 
na miejsce. W kadrze filmu przewi-
ja się jeden człowiek, dzień i noc sa-
motnie wznoszący wielką budowlę.

2.
Najpierw, jeszcze w latach 40. 

XX wieku, kiedy powstawało Je-
zioro Rożnowskie pozalewano kilka 
dawnych dróg w okolicy Znamiro-
wic. W 1968 r. sąsiad Jana Stacha za-
orał miedzę, likwidując jedyny prze-
jazd, jaki ten miał do głównej drogi. 
W krytycznym momencie żona są-
siada miała się położyć przed fur-
manką Stacha wiozącego pomidory 
na targ. Więcej tą drogą nie pojechał. 

Warzywa i owoce na sprzedaż prze-
woził mu łódką przez jezioro życzli-
wy człowiek.

– Chłop się nie wadził z sąsiadem 
– wspominają w filmie znajomi Sta-
cha. – Zawziął się. Dzień i noc przez 
trzy lata budował most, żeby się do-
stać na świat. Gdyby to padło na in-
nego, to by się zaczaił w krzakach 
z kołkiem, albo do sądu poszedł. Ale 
nie Stach. On budował zima, lato, 
choć ludzie się z niego śmiali, że prę-
dzej zdechnie, niż most wybudu-
je. Czasami wyglądał bardziej jak 
zwierz niż człowiek, cały oblepiony 
cementem i błotem.

To relacje świadków wydarzeń 
sprzed ponad 40 lat.

3.
Ale Jan Stach jednak most wybu-

dował. Skończył w 1971 r. Stoi do dziś, 
służąc m.in. wczasowiczom dojeż-
dżjącym do swoich letnich domków 
nad jeziorem. A podobno nie dało się 
nic wybudować w tym jarze nad po-
tokiem głębokim na 25 metrów. Rada 
Gromadzka z Łososiny Dolnej wysłała 
tu nawet inżynierów, którzy spojrze-
li w przepaść i uznali, że w tym miej-
scu, żadna budowla powstać nie ma 
szans. Ale powstała i ma się całkiem 
nieźle. Mostu nie nadwyrężyła nawet 
powódź w 1999 r., kiedy wezbrana 
woda wypełniła niemal całe, wysokie 
na trzy metry kolebkowe sklepienie 
pod mostem. Stach nie miał w bu-
dowlance żadnego doświadczenia, 
ale jego most wytrzymał.

4.
Jacek Turek na co dzień pracu-

je w sądeckiej firmie Fakro, na Wy-
dziale Blacharni. Nie miał żadnego 
doświadczenia w pisaniu, ale uznał, 
że w wolnych chwilach, opisze – jak 

zawarł w tytule – historię prawdziwą 
Jana Stacha. Dlaczego?

– Chciałem pokazać ludziom, 
że upór, samozaparcie i ciężka praca 
zawsze prowadzą do celu i przynoszą 
efekty – przekonuje Jacek Turek. – No 
i jeszcze miłość, bo żona wspierała go 
miłością. A jak jest wsparcie drugiej 
osoby, to cuda można zdziałać.

5.
A upór w Janie Stachu musiał być 

nieludzki, skoro nawet w grudniu 
po dwóch świątecznych dniach, wstał 
o wpół do trzeciej w nocy, by w świe-
tle latarki przywiązanej do drzewa roz-
kuwać młotem skałę. Wcześniej jed-
nak musiał sobie to miejsce odśnieżyć, 
a śniegu tej zimy napadało, bagatela 
– 70 cm. Kilka linijek dalej pisze Turek, 
że Stach w zasadzie nigdy nie przery-
wał swojej pracy: „Dla Jana jest to zwy-
kły dzień pracy. Jak większość sąsia-
dów, przywitał Nowy Rok na dworze. 
Tyle tylko, że sąsiedzi trzymali w ręce 
szampana, a Jan trzymał młot”.

6.
Jacek Turek przekonuje w swo-

jej książce, że Jan Stach był postacią 

niezwykłą. I trudno się z Turkiem nie 
zgodzić, choć pewnie wielu uzna, 
że w realiach dzisiejszego świata 
mógłby uchodzić za dziwaka. Dla-
czego? Dzięki wybudowanemu nad-
ludzkim wysiłkiem mostowi w tym 
rejonie jeziora pojawiły się domki 
letniskowe. Aby do nich dojechać, 
letnicy płacili gospodarzom, przez 
których posesje musieli przejeżdżać. 
Stach przez swój most pozwolił prze-
jeżdżać bezpłatnie. Nie przyjął też 
od państwa emerytury, należnej mu 
za pracę w gospodarstwie. Uważał, 
że ziemia ma go wyżywić. I żywiła. 
Mimo wielu lat bardzo ciężkiej pracy, 
a w czasie wojny wywózki do Nie-
miec, Jan Stach cieszył się do późnej 
starości dobrym zdrowiem. Zmarł 
w 2011 r., w wieku 92 lat.

7.
40 lat po wybudowaniu mostu, 

na pozostawionym obok – praw-
dopodobnie przypadkiem – wiel-
kim głazie, wmurowana została pa-
miątkowa tablica. Ma przypominać 
przechodniom, że Jan Stach, rolnik 
ze Znamirowic własnoręcznie zbu-
dował największy kamiennym most. 
Dziś nosi on jego imię.

Jacek Turek, oprócz napisania 
książki, jeszcze w inny sposób uczcił 
pamięć sąsiada, którego podziwia. 
Most wymagał remontu. Wójt gmi-
ny Łososina Dolna Stanisław Golon-
ka zaproponował Turkowi podpisanie 
umowy na wyremontowanie mo-
stu. Młody budowlaniec zgodził się, 
ale pod jednym warunkiem – zrobi 
to bezpłatnie. Gmina tylko pokryje 
koszt materiałów.

8.
(…) Most wyremontowałem z oj-

cem Michałem – pisze w książce Jacek 
Turek. – Ogromny kamień musieli-
śmy przesunąć w stronę wyrwy, aby 
go później tam zamurować. Nie było 
przy tym dużo pracy, ale po paru go-
dzinach czułem się dostatecznie zmę-
czony, a mam nieco ponad trzydzie-
ści lat. I wtedy pomyślałem, ile ten 
człowiek potrafił w sobie siły mieć. 
Dzięki Bogu i na pewno przy pomocy 
Jana udaje nam się most wyremon-
tować (…) (MOL)

– Chciałem pokazać 
ludziom, że upór, 
samozaparcie i ciężka 
praca zawsze prowadzą 
do celu i przynoszą 
efekty

– przekonuje Jacek Turek
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Jacek Turek ze swoją książką pod mostem Jana Stacha
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NOWO OTWARTY SKLEP

Ubieraj się modnie ...i tanio!
Odzież damska, męska, obuwie, dodatki FIRM: 

ZARA • BERSHKA • ATMOSPHERE • PULL AND BEAR
ZAPRASZAMY Nowy Sącz ul. Lwowska 17

infolinia 525 225 525
Wielkanocna 
po yczka od r
W

na z a bogatego
na Dyngusa udanego
na co tylko chcesz

W
W
W

NOWY S CZ , ul.Sobieskiego 14 A/3
tel. 183 348 037, 504 747 102 

POŻYCZKI 30’tki
PRZEDWYPŁATOWE

668 930 302
www.daiglob-fi nance.pl

· pozabankowe bez bik
· wypłata natychmiast!!!
· najniższe koszty pożyczek w Polsce
· możliwość prolongowania terminu płatności
·  emeryci, renciści - bez ograniczenia wiekowego
· równiaż z zajęciami komorniczymi
· dogodne warunki spłat

– Kiedy to wydanie DTS trafia do rąk 
Czytelników Kościół katolicki znaj-
duje się w kulminacyjnym momen-
cie obchodów Wielkiego Tygodnia Męki 
Pańskiej. Myśli Ojciec, że mamy świa-
domość, jak ważne wydarzenia mia-
ły miejsce 2 tysiące lat temu, a któ-
rych Święta Wielkanocne są pamiątką? 
A może Wielkanoc kojarzy się wie-
lu katolikom z pisankami, koszyczkiem 
i święceniem kiełbasy?

– Zmartwychwstanie Jezusa jest 
trudniejsze dla naszej wyobraźni 
niż Boże Narodzenie z wesołymi ko-
lędami i prezentami pod choinką. 
Zmartwychwstanie to „prezent” 
na całą wieczność. Żeby się nim cie-
szyć, trzeba wpierw trochę umrzeć. 
Żeby chcieć żyć wiecznie, trzeba na-
prawdę być szczęśliwym i to nawet 
na drodze krzyżowej, ale jak tu być 
szczęśliwym, gdy w około te same 
porażki i te same grzechy? Zmar-
twychwstanie jest wymagające, 
bo stale się od nas domaga miłości.
– Bez zmartwychwstania Jezusa nie 
byłoby chrześcijaństwa?

– To pytanie postawił niedawno 
James Cameron, twórca „Tytani-
ka”. Szukał kości Jezusa, włamując 
się bez niczyjej zgody do starożyt-
nych grobów w Izraelu, ale nic nie 
znalazł. Odkrył jedynie, że imio-
na, które znamy z Ewangelii, były 
w czasach Jezusa dość popularne. 
Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, 
nie byłoby Ewangelii ani Kościoła. 
Nadal czekalibyśmy na Mesjasza jak 
Żydzi, albo co bardziej prawdopo-
dobne czcili Światowida i mieszka-
li w szałasach. Bez chrześcijaństwa 
nie byłoby przecież Europy. Z Grecji 

i Rzymu nie przetrwałoby nic, ani 
prawo, ani szacunek dla osoby, naj-
wyżej parę cyfr i legend jak z Babilo-
nii. Żylibyśmy w państwie Hunów, 
Wandali albo Dżyngis Chana i pra-
wie na pewno nie mówili po polsku.
– Świat, Europa szczególnie, a na-
wet Polska coraz mocniej laicyzu-
ją się. Z Nowego Sącza tego nie widać, 
ale w dużych miastach Wielki Pią-
tek jest okazją do spotkań i imprez to-
warzyskich w knajpach. Jeszcze 10 lat 
temu Wielki Piątek to był dla wielu Po-
laków dzień największego skupienia, 

wyciszenia i niemal ascetycznych 
wyrzeczeń.

– Sekularyzacja postępuje naj-
szybciej w tych krajach, które jak 
Irlandia, a wcześniej Hiszpania, 
Włochy czy Japonia doświadczyły 
gwałtownych zmian społecznych, 
niekiedy w ciągu jednego poko-
lenia, co spowodowało, że dzieci 
przestały się utożsamiać z warto-
ściami rodziców i dziadków. Tam 
gdzie zmiany następowały wolniej, 
jak choćby w USA, ale i południo-
wych Niemczech, sekularyzacja nie 

była tak silna, a we Francji sekula-
ryzacja jest wręcz w odwrocie, wi-
dać to w liczbie powołań i praktyk 
religijnych. Polskę te wstrząsy nie 
ominą, a z Bożą pomocą możemy 
uniknąć niektórych błędów. Dbać 
o domowy Kościół, czyli rodzinę, 
a nie o samą parafię, uczyć nie tyl-
ko modlitwy i życia sakramentalne-
go, ale także poprawiać czysto ludz-
kie relacje. Nikt nie porzuci wiary, 
która pomaga na każdym kroku, je-
śli sam doświadczy, że ona pomaga 
i uczy pomagać. 

– Istnieje jeszcze coś takiego jak sądec-
ka pobożność, przywiązanie do tradycji? 
Obserwuje ojciec coś takiego?

– Te różnice widać na każdym 
kroku. Katolik z diecezji z ziemi św. 
Kingi chce równać do świętych i czu-
je się odpowiedzialny za cały Kościół. 
Nie opuszcza niedzielnej Eucharystii, 
bywa na mszach i w dni powszednie, 
regularnie się spowiada, a gdy trze-
ba postawić nowy kościół albo wes-
przeć misjonarza, jest hojny jak Za-
cheusz, ale czasem nie może pojąć, 
dlaczego jego własne dzieci żyją bez 
ślubu. Nie jest wylewny jak Wło-
si, więc nie widzi potrzeby omawia-
nia wszystkiego z najbliższymi, ale 
właśnie z tego powodu życie go cza-
sem zaskakuje, a najbliżsi denerwu-
ją. Myślę, że św. Kinga chciałaby nas 
dzisiaj nauczyć większej śmiałości. 
Małżonkowie mają prawo wiedzieć 
o sobie wszystko, ale muszą być bar-
dzo delikatni, bo inaczej się poranią 
i drzwi przed sobą zatrzasną, a ro-
dzice mają prawo znać zmartwienia 
i radości swoich dzieci, ale nie mogą 
się bać własnych, bo jak dzieci to wy-
czują, zamkną się przed nimi, a na-
wet przed Bogiem.
– Kościół katolicki przez dwadzieścia 
wieków przechodził różne koleje losu. 
Czy to, co się dzieje obecnie – odcho-
dzenie ludzi od Boga, głównie w świecie 
Zachodu, do którego usilnie aspirujemy 
– jest czymś szczególnym w dziejach 
chrześcijaństwa?

– Tak, ale bywało już gorzej. 
Na przełomie II i III wieku niewie-
le brakowało a chrześcijaństwo 
przegrałoby z arianizmem, wy-
znawanym przez germańskie elity 
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Poświęcić Panu Bogu więcej 
Gdyby Jezus nie 
zmartwychwstał, 
nie byłoby Ewangelii 
ani Kościoła. Nadal 
czekalibyśmy na 
Mesjasza jak Żydzi, 
albo - co bardziej 
prawdopodobne 
- czcili Światowida 
i mieszkali 
w szałasach

ROZMOWA  z ojcem KRZYSZTOFEM MĄDLEM, jezuitą z parafii pw. Świętego Ducha w Nowym Sączu.
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podbijające zachodnią cześć cesar-
stwa rzymskiego, w czym zwłasz-
cza Wandalowie byli bezwzględni, 
niszcząc klasztory nawet w Afryce 
Północnej. Pamiątką z tamtych cza-
sów jest nicejskie Credo, odmawia-
ne w czasie niedzielnej mszy. Może 
warto napisać nowe Credo, wyzna-
nie wiary w Ojca, który czuwa nad 
światem mimo potęgi mediów, po-
lityków i komercji; wiary w Syna 
Bożego, który rozpala ludzi przez 
kontemplacje jego życia, a nie życia 
gwiazd szołbiznesu; i wiary w Ducha 
Świętego, dla którego każda miłość 
jest wieczna i zawsze do uratowania. 
– To dlaczego duchowość zajmuje dziś 
tak mało miejsca w życiu ludzi?

– Bo główny wróg życia ducho-
wego, gospodarz piekła, chce żeby-
śmy się bali kochać i płakać ze szczę-
ścia. Przecież jedyny sposób na to, 
żeby człowiek mógł nie ufać Bogu 
i ludziom, to zająć go czymś innym, 
łatwiejszym i lekkim do skonsumo-
wania, a jak już mamy człowieka 
w takim stanie ducha, że zaczyna 
unikać wzroku innych, to piekło go-
towe. Papież Franciszek od pierw-
szych dni upomina się o ekologię, 
ale nie chodzi mu chyba o zdro-
wą żywność czy powietrze (buenos 
aires), a o higienę kultury. Jeśli mi-
nister zdrowia pisze na papierosach, 

że skracają życie, to może filmy, mu-
zykę i kłótnie polityków też powin-
niśmy opatrywać banderolą: Jak 
posłuchasz tego przez pięć minut, 
to nasiąkniesz cynizmem i agresją 
tak, że cię to zniszczy, więc szybko 
odmów różaniec.
– Podobno jesteśmy coraz bardziej 
obojętni na sprawy wiary, ale jednocze-

śnie paraliżuje nas strach, kiedy słyszy-
my o zbliżającym się końcu świata, albo 
meteorycie pędzącym w stronę Ziemi.

– To naturalny odruch człowie-
ka pozbawionego głębszych osobo-
wych więzi. Gdyby obywatele do-
brze znali tych, na których głosują, 
to mieliby do nich zaufanie, więc 
wiedzieliby także, że jak się pojawi 
jakieś zagrożenie, meteor czy tsu-
nami, to rząd zrobi to, co do niego 
należy. Ale obywatele już w to nie 
wierzą, bo nie wierzą nawet w siłę 
swego głosu. Problemem nie jest 
zatem ani ten meteor, ani kryzys, 

ani bezrobocie, a wyłącznie jakość 
demokracji, debaty i edukacji oby-
watelskiej. Wielu moich znajomych 
zaangażowało się właśnie w obronę 
rodziny państwa Bajkowskich. Ufają 
im, wiedzą, że psycholog, a później 
sąd przekroczyli swoje kompeten-
cje i nie odpuszczą, dopóki chłopcy 
nie wrócą do rodziców. Jestem ab-

solutnie pewien, że sąd od tej pory 
trzy razy się zastanowi, zanim zno-
wu kogoś skrzywdzi.
– Od trzech tygodni mamy nowego pa-
pieża. Powiedziano o nim już bardzo 
wiele. Dla nas najważniejsze jednak, 
że to pierwszy jezuita, który został pa-
pieżem, a jezuici są dla Nowego Sącza 
bardzo ważni, wtopieni na stałe w kra-
jobraz miasta.

– Czujemy się wyróżnieni, ale 
i stremowani. Ktoś nawet zażarto-
wał: Jak teraz coś zawalisz, to nie 
mów, że jesteś jezuitą. Papież Fran-
ciszek ma dewizę: Ulitował się 

i wybrał, to z Ewangelii o powoła-
niu celnika Mateusza, więc i my mu-
simy chętniej wyciągać ręce do Boga 
i lepiej robić to, do czego nas posyła.
– Stosunkowo niedawno ukazała się 
książka Chrisa Lowneya „Heroiczne 
przywództwo” (notabene w przekładzie 
sądeczanina Łukasza Malczaka), mó-
wiąca o tym, że jezuici od 450 lat są za-
wsze na najtrudniejszych odcinkach 
głoszenia Słowa Bożego. Czy wybór je-
zuity na papieża nie jest dopełnieniem, 
ukoronowaniem tej historii opisa-
nej w książce? Na trudne dla Kościo-
ła czasy jezuita został posłany do cięż-
kich zadań.

– Św. Ignacy Loyola żył w czasach 
głębokiego kryzysu papiestwa i Ko-
ścioła, schizmy protestanckiej (1517) 
i anglikańskiej (1543), ale paradok-
salnie to właśnie talent organizacyjny 
papieży i biskupów sprawił, że jezuici 
na ich zlecenie podjęli ważne zadania 
edukacyjne i ewangelizacyjne. Chris 
Lowney stara się dowieść, że rzetel-
na ocena ludzkiego wnętrza jest po-
trzebna nawet w biznesie, bo cho-
re ambicje potrafią zniszczyć każdą 
firmy. Myślę, że każdy z nas powi-
nien zacząć od siebie i uczciwie przy-
znać, że większość modlitw mu się 
nie udaje, bo pełno tam rozproszeń 
i oschłości. Bóg pokazuje nam w ten 
sposób, że grzech, złość, agresja i lęk 

pustoszą nasze wnętrze, więc mu-
simy się ich wyrzec. Ta sama reguła 
odnosi się do życia rodzinny i całego 
Kościoła. Ilekroć widzimy jakieś zło, 
to nie po to, żeby brać nogi za pas lub 
narzekać, ale żeby pomóc, a wcze-
śniej tę pomoc dokładnie przemodlić.
– Gdyby Ojciec został najbliższym do-
radcą nowego papieża, to co by mu 
Ojciec powiedział na pierwszym 
spotkaniu?

– Żeby pierwszą encyklikę napi-
sał o modlitwie, a drugą o edukacji. 
Papież Franciszek jest jezuitą, całe 
życie modlił się trochę inaczej niż 
księża diecezjalni, codziennie robił 
godzinną medytację bliblijną, więc 
powinien uświadomić nam ogromne 
bogactwo życia duchowego, o któ-
rym często wiedzą tylko spowiedni-
cy i mniszki za klauzurą, a przecież 
każdy może tu znaleźć coś dla sie-
bie, byle tylko chciał poświęcić Panu 
Bogu więcej niż pół minuty w ciągu 
dnia. Słowami „Ojcze nasz” możemy 
się modlić na tysiąc sposobów, ale 
o dziwo, na co dzień wybieramy tyl-
ko jeden, najgorszy: recytujemy sło-
wa jak automat, ziewamy i idziemy 
spać. Papież powinien nas upomnieć 
i pokazać, że można inaczej. To samo 
dotyczy wychowania dzieci, szkoły, 
pracy, prowadzenia firmy.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

Każdy może tu znaleźć coś dla siebie, 
byle tylko chciał poświęcić Panu Bogu 

więcej niż pół minuty w ciągu dnia

niż pół minuty dziennie
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Coraz więcej sądeckich rodzin 
skazanych jest na rozłąkę. Star-
si i młodsi wyjeżdżają za granicę za 
chlebem. Wielu emigrantów z tego 
powodu oddzielnie spędzi najbliż-
sze Święta Wielkanocne.

Drewniane chodaki w Pańskim 
Grobie 

Jadwiga Stachura ma dwoje 
dzieci – Annę i Krzysztofa. Za gra-
nicą mieszka 33–letnia córka. 9 lat 
temu wyjechała za narzeczonym 
do Omagh do Irlandii Północnej. 
Tam urodziły im się córki. Niespeł-
na pięcioletnią Amelię i kilkumie-
sięczną Aaliyah, dziadkowie znają 
jedynie ze skypa. Od wyjazdu mło-
dzi nie spędzili w Polsce ani jed-
nych świąt. Pani Jadwiga na Wiel-
kanoc była u nich raz. Nie mogła 
nadziwić się różnicom, bo w koń-
cu Irlandia Północna to kraj w du-
żej mierze katolicki. 

– Nie było pisanek, nie było 
święconek. Grób Pański w kościo-
łach wystawiany jest już na tydzień 
przed Wielkanocą. Początkowo jest 
pusty, ale każdego dnia pojawiają 
się przy nim inne symbole, których 
znaczenia nie do końca rozumiem. 
Któregoś dnia pojawiły się… drew-
niane chodaki – opowiada Jadwiga 
Stachura, która na cel postawiła so-
bie zaszczepić na emigracji najpięk-
niejsze polskie zwyczaje. 

Zaczęła od pisanek. Z tradycyj-
nie ozdobionych wydmuszek na-
bitych na kijki od szaszłyków zro-
biła bukiet, który młodzi postawili 
na parapecie, a że ich dom jest na-
rożny, więc na widoku, ta nietypo-
wa ozdoba zrobiła prawdziwą furorę 
wśród irlandzkich sąsiadów. Każ-
dy z przyjaciół rodziny dostał więc 
taką pisankę wraz z tradycyjną ba-
beczką. Drobiazgi dołączone były 
do kartek z życzeniami. 

W Irlandii jajek się nie święci 
Rozmowę z panią Jadwigą prze-

rywa dzwonek telefonu. To młodzi 
z Irlandii dają znać, że są na skypie. 

Włączają się w rozmowę: – W Irlan-
dii jajek się nie święci, ale w Omagh 
już od trzech lat jest polski ksiądz 
i organizuje święcenie. Wcześniej 
przez kilka lat święciliśmy jajka 
sami, kropiąc je wodą święconą 
z kropielnicy – wspomina Ania. Ju-
rek dodaje: – Tu najważniejszy jest 
zajączek. Dzieci szukają czekola-
dowych jajek, a dorosłym podrzu-
ca się jajeczka z promilami. 

Pani Jadwidze łza kręci się w oku. 
– To straszne – mówi, za-

raz po tym jak córka się rozłącza. 
– Z kim nie rozmawiam, wszyscy 
mają kogoś za granicą. Syna, cór-
kę, siostry… Dla mnie najgorsze 
były właśnie pierwsze święta bez 
dzieci. Pochodzę z rodziny, w któ-
rej bardzo się celebrowało tradycje. 
W takie dni zawsze byliśmy razem. 
Sama nie wiem, jakbym to zniosła, 
gdyby nie syn, który mieszka w No-
wym Sączu. A bez skypa nawet do-
brze bym nie poznała wnuczek…

Razem przy skypie 
Zupełnie inaczej na świąteczną 

rozłąkę zapatruje się Małgorzata Fa-
bisiak, która za granicą ma aż troje 
dzieci i męża, i – jak podkreśla – ona 
też wyjedzie, jak tylko najmłodsi 

synowie skończą szkoły. Obecnie 
w Anglii mieszka Ewa, Magda i Sła-
wek. Najwcześniej, bo aż 12 lat temu 
na emigrację do Londynu zdecydo-
wała się Ewa. Tam wyszła za mąż 
i urodziła Alexa i Majkę. Dwa lata 
później w Bognoregis osiadł Sławek, 
który niedługo później ściągnął na-
rzeczoną. Po czterech latach dołą-
czyła do niego Magda. 

– Madzia niedługo wychodzi 
za mąż. Narzeczonego ma z Wro-
cławia, przyjeżdża z nim na wio-
snę i będziemy ogłaszać zaręczyny 
– cieszy się pani Małgosia. 

Zapytana o tęsknotę, mówi bez 
ogródek: – Na początku, kiedy nie 
miałam internetu, rzeczywiście nie 
było mi łatwo. Nasz kontakt ogra-
niczał się do esemesów i rozmów 
na stacjonarnym telefonie. Ale odkąd 

mam komputer, czuję się jakbym 
wszystkich miała przy sobie. U mnie 
non stop jest włączone gg i skype 
i cały czas na linii jest któreś z dzieci.

Wielkanoc mija szybciej
Pani Małgorzata nie nale-

ży do matek, które namawiają 
do powrotu. 

– Bo do czego miałyby tu wra-
cać? Do biedy? Do kolejek w po-
średniaku? – pyta. 

Teraz wszyscy mają pracę, żyją 
na zupełnie innym poziomie niż 
możliwe byłoby to w Polsce. A mąż? 

– Mąż jest z nimi – ucina.
 A święta? Okazuje się, że i klan 

Fabisiaków woli spędzać je u siebie 
za granicą. 

– To ja do nich leciałam za-
wsze z synami. U nich Wielkanoc 

wygląda inaczej. Wolny od pra-
cy jest tylko jeden dzień i na przy-
jazd do Polski musieliby brać urlop. 
Ale zawsze wszyscy spotykają się 
na święta u Ewy w Londynie. Cały 
czas trzymają się razem – podkreśla 
Fabisiak. – Trudniej jest mi w Boże 
Narodzenie, bo dla mnie właśnie 
te święta mają nastrój rzeczywiście 
rodzinny. Może przez to, że trwają 
dłużej, że śpiewa się razem kolędy. 
Wielkanoc mija szybciej… 

A jak wygląda to z drugiej stro-
ny? – Dzieci twierdzą, że braku-
je im tylko mnie, bo wszystko inne 
już tam u nich jest. Są polskie skle-
py, gdzie można kupić składniki 
na żurek, jest polski kościół, gdzie 
można poświęcić jajka. A tak na-
prawdę to i ja z nimi będę, bo prze-
cież mamy skypa…  (ES)
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Wirtualne święta na skypie
OBYCZAJE.  Do śniadania wielkanocnego zasiądą ze… skypem. – To nasz łącznik, powiernik i najbliższy przyjaciel rodziny 
– mówią matki emigrantów.

Małgorzata Fabisiak spędza z dziećmi na skypie każdą wolną chwilę. Tak 
będzie również w Wielkanoc

Ania i Jurek Stachurowie wyemigrowali dziewięć lat temu. Od tego czasu nie 
spędzili w Polsce ani jednych świąt
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OGŁOSZENIA DROBNE

ŻALUZJE, ROLETY, 
MARKIZY 
- produkcja, montaż. 
Tel. 696-027-993.

BRYKIET DRZEWNY 
- producent, c.o., 
kominki. 503-313-788.

SPRZEDAM MIESZKANIE 
- Nowy Sącz os.Wes-
terplatte, 60m2, parter. 
Tel. 691-381-773 
po godz.12.
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Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei i miłości, serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i wśród przyjaciół życzą
Adam Górski

właściciel Firmy GORTEX wraz z pracownikami

HISTORIA/MOTORYZACJA.  Pew-
nie tylko garstka miłośników lokal-
nej historii wie, że w Nowym Sączu 
w latach 30. XX wieku znajdowa-
ła się montownia samochodów mar-
ki Ford. Wojciech Butscher latami 
pieczołowicie dokumentował dzie-
je własnej rodziny. Dzięki temu dzi-
siaj możemy zaprezentować zdjęcie, 
na którym widać jedno z aut sądec-
kiej produkcji. Na drzwiach modelu 
AA dumny napis – „Przedstawiciel-
stwo Ford – A. Buczer własna wy-
twórnia karoserii”. Samochody skła-
dano na ul. Jagiellońskiej, kilkaset 
metrów od rynku.

Rodzina Butscherów (w firmie 
obowiązywała pisownia Buczer) 
to materiał na osobną fascynu-
jącą książkę o sądeckich rodach, 
a montownia Forda, to ledwie 
fragment ich działalności. I to być 
może nawet nie ten najciekaw-
szy. A z Fordem w Nowym Sączu 
było tak. Antoni i Ignacy (syno-
wie Antoniego) prowadzili na Ja-
giellońskiej zakład specjalizujący 
się w pracach kowalskich i koło-
dziejskich. W gazetach z tamtego 
okresu można znaleźć reklamy fir-
my oferującej m.in. sprzedaż i na-
prawę wozów od eleganckich po-
wozów, przez sportowe, po zwykłe 
robocze. To właśnie ich ojciec pod 
koniec XIX wieku, po wielkim po-
żarze Nowego Sącza wyproduko-
wał cztery nowoczesne na owe 
czasy wozy strażackie dla mia-
sta. Butscherowie byli jednak am-
bitni i niebawem miało się okazać, 
że w dotychczasowej działalności 
jest im już za ciasno.

***
Zanim jednak w 1929 r. zmonto-

wano w Nowym Sączu pierwszego 
forda, Artur Butscher (syn Anto-
niego) w 1926 r. otworzył pierw-
szy w mieście sklep z radiami. Sam 
był prawdopodobnie posiadaczem 
pierwszego w mieście odbiornika. 
Niedługo potem Artur, przez 20 lat 
również aktor i reżyser Teatru Ro-
botniczego, stał sią wraz z ojcem 
– szanowanym radnym miejskim 
– motorem napędowym nowego 
przedsięwzięcia.

Ameryka jeździła już wówczas 
15 milionami egzemplarzy słyn-
nego modelu T, skonstruowanego 
i wyprodukowanego przez Hen-
ry Forda. W 1927 r. wypuszczono 
z fabryki nowy model. Ekspansja 
koncernu z Detroit sięgała już da-
leko poza USA, a model bizneso-
wy tego przedsięwzięcia był tyleż 
skuteczny, co nieskomplikowany.

– System fordowski był bar-
dzo prosty – opowiada Wojciech 
Butscher, którego dziadek Antoni 
i stryj Artur montowali w Nowym 
Sączu Fordy. – Aby obniżyć kosz-
ty wysyłania w świat gotowych 
aut i otwierania drogich salonów 
sprzedaży, wymyślono sposób po-
zwalający uczynić te auta znacz-
nie tańszymi. Samochód był sto-
sunkowo łatwy do złożenia, więc 
z Ameryki do Europy elementy aut 
przypływały w wielkich skrzy-
niach. W Kopenhadze zlokalizo-
wany był gigantyczny magazyn, 
hurtownia i stamtąd skrzynie wę-
drowały dalej.

***
Tym sposobem, przez port 

w Gdyni, trafiały m.in. do Nowego 
Sącza. Butscherowie posiadali od-
powiedni zakład i fachowców po-
trafiących poskładać auto. Na zdję-
ciu widać sądecką ekipę na tle 
zmontowanej właśnie ciężarówki.

– Niestety nie zachowały się 
dokumenty z nazwiskami tych 
ludzi, możemy się jedynie domy-
ślać, że są wśród nich fachowcy 
z różnych dziedzin: mechanicy, 
tapicer, a ten w długim fartuchu 
ochronnym to niechybnie kowal. 
Jednym z nich jest z pewnością le-
gendarny majster pan Rybka, ale 
dziś nie znamy nawet jego imie-
nia – opowiada Wojciech Butscher. 
– Mój tato w 1930 r. zakupił apa-
rat fotograficzny dokumentując 
na szklanych kliszach zmontowa-
ne w rodzinnej firmie samochody. 
Niestety do dziś zachowało się tyl-
ko osiem takich zdjęć.

***
Jak wyglądały sądeckie drogi pod 

koniec lat 20. poprzedniego stule-
cia? Choć nie położono na nich jesz-
cze nawet kilometra asfaltu, były 
ponoć w całkiem niezłym stanie. 
W tamtym czasie prawdopodobnie 
nie jeździło po nich ani jedno oso-
bowe auto, a jeszcze przed II woj-
ną światową w posiadaniu pry-
watnych osób w mieście i okolicy 
mogło znajdować się ok. dziesię-
ciu samochodów osobowych. But-
scherowie montowali wyłącznie 
ciężarówki (model AA), ale w róż-
nych wersjach. Ówczesny ford był 
tak zaprojektowany, że w rozsia-
nych po całym świecie monto-
waniach podobnych do sądeckiej, 
kilkuosobowe zespoły ludzi potra-
fiły – w zależności od zamówienia 
– złożyć typową ciężarówkę, auto-
bus, samochód pocztowy albo stra-
żacki. Wszystkie egzemplarze pod 
konkretne zamówienia klientów 
z Bochni, Limanowej albo Gorlic.

***
W praktyce wyglądało to tak, 

że Artur Butscher składał spi-
sane po niemiecku zamówie-
nie do przedstawiciela Forda 

w Kopenhadze. Tam na statek ła-
dowano skrzynie z częściami i wy-
syłano do Nowego Sącza.

– Te skrzynie tak rozpalały 
wyobraźnię młodych chłopaków, 
że kiedy najmłodszy stryj Jerzy 
informował szkolnych kolegów 
o nowym transporcie, gimnazja-
liści potrafili uciekać ze szkoły, by 
przyglądać się pociągom przywo-
żącym z Gdyni na sądecki dwo-
rzec tajemnicze skrzynie z dzia-
łającą na wyobraźnię zawartością 
– śmieje się Wojciech Butscher. 
– Ile samochodów zmontowa-
no w Nowym Sączu? Trudno po-
wiedzieć, oprócz tych nielicznych 
zdjęć nie zachowała się żadna do-
kumentacja firmy. Myślę, że było 
to kilkadziesiąt aut.

***
W 1938 r. zmarł Antoni But-

scher, rok później montownia zo-
stała przemianowana na warsztat 
specjalizujący się w obsłudze i na-
prawie coraz liczniejszych na są-
deckich drogach samochodów. 
Warsztatem ciągle zawiadywał le-
gendarny pan Rybka. Wojenne losy 
rzuciły Artura Butschera daleko 
od Nowego Sącza, a wdowa po An-
tonim jeszcze podczas niemiec-
kiej okupacji sprzedała warsztat. 
Po wojnie w tym miejscu powstała 
– oczywiście państwowa już – Spół-
dzielnia 1 Maja, specjalizująca się 
w motocyklach, a w warsztacie, 
gdzie kiedyś montowano sądec-
kie fordy skonstruowano olimpij-
skie bobsleje, na których osada Jó-
zefa Szymańskiego wystartowała 
na olimpiadzie w Cortina d’Ampez-
zo. W 1969 r. zakład przy Jagielloń-
skiej został zburzony.

***
Samochodowe tradycje w rodzi-

nie Butscherów jednak przetrwały. 
Inżynierem mechanikiem o specjal-
ności samochodowej na Politechni-
ce Krakowskiej został brat Wojciecha 
Andrzej Butscher, wieloletni wice-
dyrektor Zespołu Szkół Samocho-
dowych w Nowym Sączu. A w ro-
dzinnym archiwum zachował się 
oryginalny prospekt Forda z lat 30. 
XX wieku w języku polskim.

– Pamiętam, że jako dziecko 
bardzo lubiłem oglądać ten pro-
spekt – wspomina Wojciech But-
scher. – Był on jednak tak cenną 
rodzinną pamiątką, że tato sam 
mi go kartkował, nie wypuszcza-
jąc z ręki. Może właśnie dlate-
go do dzisiaj jest w takim ideal-
nym stanie.

(MICZ)

W Nowym Sączu fordy montowano
Z folderu 
Forda:

(…) Nowy Ford może 
być śmiało nazwanym 
najbardziej postępowym 
wcieleniem nowoczesnego 
środka transportu, gdyż 
spełnia, a nawet prześciga, 
wszystkie oczekiwania 
i wymagania, jakie dzisiaj 
stawia się nowoczesnemu 
samochodowi (…)

(…) A gdy po skończonej 
jeździe przekona się 
Pan, że ten 40–konny 
samochód zużył zaledwie 
10 litrów benzyny na 100 
kilometrów, wtedy 
zdziwi się Pan, że istnieje 
samochód w tej cenie, 
który w stopniu tak 
doskonałym łączy moc 
dużego auta z ekonomją 
i taniością małego (…)

(…) Wszystkie 
modele zaopatrzone 
są w elektryczne 
przecieracze przedniej 
szyby (otwarte modele 
mają ręczne przecieracze), 
szybkościomierz, wskaźnik 
benzyny, amperomierz, 
wskaźnik poziomu oliwy, 
lusterko orientacyjne, 
kombinowaną latarkę tylną 
i „Stop” oraz elektryczny 
zamek bezpieczeństwa, 
który wyklucza kradzież 
samochodu (…)

Ekipa montażowa przy złożonym aucie

Antoni Butscher, radny miejski, wraz 
synem Arturem montował w Nowym 
Sączu fordy
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NA WOKANDZIE .  Maria D., nauczy-
cielka matematyki Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Wilkowisku, dziś (28 
marca) stanie przed limanowskim 
sądem za znęcanie się nad uczniami. 
Miała zmuszać ich do bicia siebie na-
wzajem za… źle podany wynik na ta-
blicy czy brak przyborów szkolnych. 
Grozi jej do pięciu lat więzienia. 

Pierwsza rozprawa w tej sprawie 
miała ruszyć 14 lutego. Nie odby-
ła się, bo oskarżona nie stawiła się 
na rozprawę, przekładając zaświad-
czenie lekarskie. Sąd wyznaczył ko-
lejny termin z adnotacją, że na przy-
szłość będzie respektowane tylko 
zaświadczenie lekarza sądowego. 

Akt oskarżenia przeciwko Marii 
D. dotyczy przede wszystkim psy-
chicznego i fizycznego znęcania się 
nad uczniami IV klasy szkoły pod-
stawowej, w okresie kilku miesię-
cy na przełomie 2011 i 2012 roku.

– Za różne przewinienia na-
uczycielka nakazywała uczniom 
robienie pompek czy przysiadów 
oraz chodzenie w kucki po klasie 
– mówi sędzia Paweł Kulig z Sądu 
Rejonowego w Limanowej. 

Kobietę oskarża się także, że sto-
sowała wobec niektórych uczniów 
przemoc fizyczną. W ramach po-
leceń nauczycielki, wyznaczeni 
uczniowie mieli bić po pośladkach 
kolegę, który „zawinił”. Na jednej 
z lekcji 10–letnia dziewczynka miała 
zostać zmuszona przez nauczycielkę 

do położenia się na brzuchu na szkol-
nej ławce. W tym czasie kobieta 
trzymała ją za głowę, a pozostałym 
uczniom nakazywała dawać jej klap-
sy. Miała to być kara za to, że uczen-
nica nie przyniosła na lekcję cyrkla. 
Dzieci opowiedziały o całym zdarze-
niu wychowawczyni, a potem po-
twierdziły swoją wersję wydarzeń 
w rozmowie z wezwanym do szko-
ły psychologiem. 

To nie jedyny zarzut stawiany 
nauczycielce. 

– Nauczycielka jest również 
oskarżona o ukrywanie, niszczenie 
i fałszowania dokumentacji szkol-
nej. Chodzi o dziennik zajęć dydak-
tyczno–wyrównawczych – dodaje 
sędzia Paweł Kulig. 

W trakcie procesu będą prze-
słuchani uczniowie, rodzice, na-
uczyciele i dyrektor szkoły. Mate-
matyczka po ujawnieniu sprawy 
w kwietniu 2012 r. została zawie-
szona w czynnościach służbowych 
przez dyrektorkę szkoły. Nie przy-
znaje się do winy. Twierdzi, że sto-
sowanie przez nią praktyki na lekcji 
to były jedynie ćwiczenia relak-
sacyjne, a całe zamieszanie wo-
kół jej osoby to zemsta dyrektorki 
szkoły za to, że miała dobre relacje 
z uczniami. Teraz grozi jej od 3 mie-
sięcy do 5 lat więzienia. 

Jak się okazuje, kobieta była 
już wcześniej oskarżona o pobicie 
dziecka. Wówczas sprawa została 
umorzona. MONIKA CHROBAK 

70 
interwencji i dwie ofiary śmier-

telne, to efekty szkodliwego dzia-
łania tlenku węgla w mijającym 
sezonie grzewczym na Sądecczyź-
nie. Dobiega końca akcja „Nie dla 
czadu”. Jak wylicza, brygadier Pa-
weł Motyka z PSP w Nowym Są-
czu, z roku na rok liczba interwen-
cji spada, jednak wciąż strażacy 
znajdują w domach pozatykane 
kratki wentylacyjne.

80 
osób zgłosiło się do wzięcia 

udziału w akcji honorowego od-
dawania krwi ph. „Na straży ży-
cia”, zorganizowanego przez Kar-
packi Oddział Straży Granicznej 
w Nowym Sączu. Zarejestrowa-
nych zostało 57, a ostatecznie krew 
oddały 42 osoby, łącznie uzyskując 
19 l. W ciągu 9 lat w KOSG odby-
ło się już 18 akcji pobierania krwi, 
w których 713 dawców ofiarowało 

ponad 320 850 ml krwi. W 2012 
w dwóch Akcjach HDK o zasięgu 
ogólnopolskim Honorowi Daw-
cy Krwi Straży Granicznej odda-
li blisko 600 litrów najcenniej-
szego leku.

850 
razy interweniowali tej zimy 

ratownicy krynickiej grupy GOPR 
– blisko 40 procent więcej niż 
w poprzednim sezonie. Głów-
nie wkraczali do akcji na stokach, 
gdzie wypadkom ulegali brawu-
rowo bądź pod wpływem alkoholu 
jeżdżący narciarze. 40 razy inter-
weniowali też na szlakach, ratu-
jąc turystów nieprzygotowanych 
kondycyjnie i sprzętowo na gór-
skie, zimowe wyprawy.

3823 
złote udało się zebrać na lecze-

nie Pawła Orzechowskiego podczas 
Świętej Wojny – międzyszkolnych 

rozgrywek w siatkówkę, zorga-
nizowanych przez Stowarzysze-
nie Sursum Corda, które objęło 
chorego na stwardnienie rozsia-
ne 19–latka programem „Na Ra-
tunek”. Wyrzeźbione przez Maria-
na Pażuchę trofeum powędrowało 
do zwycięzców sportowej, dobro-
czynnej zabawy – drużyny Zespołu 
Szkół nr 1 w Nowym Sączu. 

 20000
zwiedzających XIX Międzyna-

rodowe Targi Turystyki, Sprzę-
tu Turystycznego, Żeglarskiego 
i Sportowego GLOB 2013 w Ka-
towicach zawiesiło oko na sądec-
kim stoisku, którego ekspozy-
cja zdobyła wyróżnienie specjalne 
w konkursie na najlepsze stoisko 
targowe. Warto dodać, że na po-
wierzchni 5500 m kw. prezento-
wało się 220 wystawców z kraju 
i zagranicy. 

Klapsy od uczniów za brak cyrkla TYDZ IEŃ W L ICZBACH
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KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI

Z okazji wi t Wielkiej Nocy, zdrowia, wszelkiej pomy lno ci 
oraz sukcesów w yciu prywatnym i zawodowym

yczy NOVA Sp. z o.o.

R E K L A M A

ROZMOWA  z RYSZARDEM 
NOWAKIEM, prezydentem 
Nowego Sącza

– Dzisiaj w drodze do pracy dokonał Pan 
osobistej inspekcji stanu sądeckich dróg?

– Stanu sądeckich dróg nie widać, 
dlatego że jest za dużo śniegu, ale oba-
wiam się, że nie jest najlepszy. 
– Mam na myśli odśnieżanie.

– Do kogo pretensje? Chyba tyl-
ko do natury, a jak ktoś jest wierzący 
– do Pana Boga. 
– Liczone są pieniądze, które w tym roku 
trzeba było wydać na odśnieżenie? Odbije 
się to na późniejszym utrzymaniu dróg? 

– Mam nadzieję, że nie. Choć trzeba 
mieć świadomość, że limit przeznaczo-
ny na zimowe utrzymanie dróg już zo-
stał wyczerpany, a zimę mamy na po-
czątku i na końcu roku. Podejrzewam, 
że na koniec będziemy musieli dołożyć. 
– Śnieg w końcu stopnieje, czy to, co od-
słoni, nie spędza Panu snu z powiek?

– Już dwukrotnie odsłonił i na-
wierzchnie zostały załatane. Teraz 
trzeba będzie dalej nad tym pracować 
i naprawiać.
– Nie obawia się Pan, że braknie 
pieniędzy?

– Oczywiście, że nie braknie. Może 
będziemy musieli z czegoś zrezygno-
wać, ale jednak musimy utrzymać 
określony stan dróg. 
– Drogi to modny temat w Nowym Są-
czu. Niebawem powstanie tzw. obwod-
nica północna i zrodził się problem, czy-
ja to zasługa? 

– Nie mam zamiaru się licytować. 
Jeżeli ktokolwiek wspierał tę inwesty-
cję i dołożył do niej swoje trzy grosze 
to po prostu dziękuję. 
– Politycy opozycji twierdzą, że to oni za-
biegali o inwestycję, jeździli do minister 
Bieńkowskiej.

– A później się okazało, że to prezy-
dent Nowak był u pani minister.
– Trzymał Pan to w tajemnicy?

 – Uznaję, że jeśli ostateczny podpis 
pod inwestycją nie jest złożony, to jest 
ona nadal w sferze projektu. Nie trzy-
małem w tajemnicy spotkania z pa-
nią Bieńkowską, ale nie uznałem za 
stosowne się tym chwalić. Wykona-
łem swoje i cieszy mnie to, że decyzje 
są ostateczne. Nie będę wnikał teraz 
i prowokował żadnych politycznych 
dyskusji na temat kto, co i komu za-
wdzięcza. Po latach utarczek sąde-
czanie wiedzą, jak to wszystko wy-
gląda. Cieszy mnie, że jesteśmy o krok 
od budowy tej obwodnicy. Jeżeli mo-
żemy mówić o jakimś sukcesie, to jest 
to sukces nas wszystkich. 
– Może Nowy Sącz potrzebuje takie-
go komunikatu: „Wspólnymi siłami się 
udało!” 

– Takiego komunikatu nie mogę 
podać, bo nie uczestniczyłem we 

wspólnych spotkaniach. 
Mogę tylko mówić za 
siebie. Ale to napraw-
dę nie jest teraz 
istotne. Jesteśmy 
o krok od pozy-
skania prawie 70 
mln zł na obwod-
nicę. Trzeba już za-
stanawiać się, co da-
lej. To na razie pewien 
odcinek, który wpisu-
je się w większe rozwiąza-
nie komunikacyjne Nowego Sącza.
– Tak zwane północno–zachodnie obej-
ście. Kiedy się go doczekamy?

– Całe obejście jest realne w cią-
gu dwóch lat. Pozostają jednak kwe-
stie formalne. Procesy odwoławcze 
są skomplikowane i mogą spowodo-
wać przesunięcia w czasie. Wcho-
dzimy w nowy okres rozliczeniowy 
2014–2020, więc jestem przekonany, 
że pieniądze się znajdą. 
– Mamy 2015 r., stoimy na Górze Zaba-
łeckiej i w którym kierunku jedziemy?

– W dowolnym. W prawo, w lewo. 
W połowie 2015 r. musimy oddać dro-
gę do użytku. 
– Mówi Pan o nowym okresie finan-
sowania unijnego na lata 2014–2020. 
Nowy Sącz ma sprecyzowany katalog po-
trzeb – taką Pana wizję Nowego Sącza 
w 2020r.?

– Wizje samorządowców niestety 
trochę się rozmijają z tym, co narzu-
ca układ unijny. Duża część pieniędzy 
nie będzie przeznaczona na cele zwią-
zane z infrastrukturą, a – nie ukrywam 
– na niej mi najbardziej zależy. Jeśli 
miałbym mówić o konkretach, to w tej 
chwili wciąż pracujemy nad drogą Wę-
gierska bis. Mam nadzieję, że w tym 
okresie finansowym jej projekt się znaj-
dzie. Wiem od pani minister, że będzie 
specjalna pula – mówi się o dwóch mi-
liardach złotych – przeznaczona dla ta-
kich miast jak Nowy Sącz. 
– I na co chciałby je Pan przeznaczyć?

– Koncentruję się na rozwiązaniach 
komunikacyjnych. 
– Ostatnio słyszałem debatę, na temat 
Polski powiatowej, którą pozbawia się 
coraz częściej instytucji, które stanowi-
ły o ich sile. Znikają komisariaty policji, 
urzędy pocztowe, komunikacja zbiorowa. 
W Nowym Sączu może nie ma tych przy-
kładów, ale znika na przykład KOSG. 

– Moje stanowisko i sądeczan 
w tej sprawie było jednoznaczne 
i znane od kilku lat. Decyzje zapadły 
w Warszawie. 
– A strefa ekonomiczna? Jaka jest oferta 
dla przedsiębiorców, żebyśmy już nie roz-
paczali za KOSG?

– Pewne warunki można stwarzać, 
ale to od samych przedsiębiorców za-
leży, czy chcą z nich korzystać. Sama 
strefa to za mało. Za jej nazwą nie-
wiele idzie. Przy inwestycji Węgierska 

bis uruchomimy kilkadzie-
siąt hektarów, które już 

w planie zagospoda-
rowania przestrzen-

nego są zapisa-
ne jako tereny 
przemysłowe.
– Można tam zapro-

sić duże firmy.
– Oferty można 

składać, ale też trzeba 
być realistą. Sącz nie jest 

na tyle atrakcyjny komuni-
kacyjnie, by lokować tutaj jakieś fir-

my. Aczkolwiek to teren, gdzie jest do-
bry rynek pracowników. Są dobrzy, 
mniej wymagający i tańsi niż gdzie in-
dziej. Bezrobocie wzrasta. Liczy się każ-
de miejsce pracy, o pewnych kwestiach 
decyduje jednak ekonomia. 
– Czy nie warto pomyśleć o kampanii 
społecznej skierowanej do firm zewnętrz-
nych: Nowy Sącz przygotował dla was kil-
kadziesiąt hektarów! Węgierska bis może 
stworzyć nową jakość w Sączu?

– Stworzy nie tylko nową jakość 
w Nowym Sączu, ale i gminie Stary 
Sącz czy Podegrodzie. Zdecydowanie 
usprawni ich funkcjonowanie. 
– Wróćmy do Nowego Sącza tu i teraz 
– jest Pan zadowolony z poziomu debaty 
w Radzie Miasta?

– O ile dobrze pamiętam w po-
przedniej kadencji też Pan o to pytał. 
Nie jestem zadowolony. 
– Co Pan zrobił, żeby poprawić jej jakość?

– Gdybym się mógł sklonować 23 
razy, debata byłaby inna.
– Sądeczanie mówią, że zabolał ich brak 
dyskusji o podwyżkach cen wody. Prze-
łknęliby podwyżkę, gdyby debata publicz-
na, a taką jest sesja Rady Miasta, i poka-
zała, że jest ona uzasadniona? 

– Debata publiczna się odbyła. Od-
byliśmy spotkania z wspólnotami 
mieszkaniowymi, spółdzielniami, były 
też rozmowy indywidualne. To, co się 
dzieje w Radzie, nie ma nic wspólnego 
z debatą publiczną. To jest tylko wy-
korzystywanie pewnych faktów. Jeżeli 
pan chciałby sobie zadać trud i prześle-
dził ostatnie 10 lat, kiedy podwyżki cen 
wody też były, zauważyłby, że ówcze-
sna opozycja zawsze składała wniosek 
o odesłanie projektu do wnioskodawcy, 
byleby tylko nad nim nie dyskutować. 
– To jest norma? 

– Taka była praktyka i funkcjono-
wało to przez wszystkie lata. 
– Dziś opozycja powiedziała, że koalicja 
rządząca w Nowym Sączu zrzuciła pro-
blem z obrad Rady Miasta?

– Nie wyobrażam sobie dyskusji 
na temat, na który de facto wpływu nie 
mamy. Jest projekt, który przedstawiają 
Sądeckie Wodociągi i on zakłada pewien 
stan, np. podwyżki. On i tak wchodzi 
w życie, chyba, że są rzeczywiste prze-
słanki ku temu, by go nie przyjąć: że po-
pełniono błąd, są złe wyliczenia. Ten 

projekt przecież jest poddawany wcze-
śniej audytowi. Tegoroczna podwyżka 
naprawdę jest niewielka. 
– Niektórzy mówią, że podwyżki byłyby 
mniejsze, gdyby kredyt na wkład własny 
inwestycji Sądeckich Wodociągów finan-
sowanej z funduszy unijnych, rozłożono 
na np. 25 lat, a nie krócej. 

– Jest pan przekonany? A obsłu-
ga tego kredytu nie przynosi kosztów?
– Ma Pan mądrych ludzi z kalkulatorem, 
którzy taką symulację chyba zrobili?

– Odpowiadałem na to pytanie wie-
lokrotnie. W określonym czasie, kie-
dy ten kredyt był wzięty, wybraliśmy 
w przetargu najlepszą ofertę. Nie twier-
dzę, że nie będzie renegocjacji tego kre-
dytu – być może będzie możliwość jego 
wydłużenia, ale dopiero po zakończe-
niu inwestycji. Za rok. 
– Ta podwyżka jest – jak mówił w ubiegłym 
roku prezes SW – rozpisana na trzy lata.

– Nie chcę nikogo wprowadzać 
w błąd. Być może podwyżki będą przez 
najbliższe pięć lat, bo już musimy my-
śleć o budowie drugiej nitki oczyszczal-
ni ścieków, o doprowadzeniu kanaliza-
cji i wody na osiedlu Helena. 
– Za wodę innych zapłacą wszyscy 
sądeczanie. 

– Mieszkańcy Heleny płacili za wodę 
mieszkańców osiedla Barskie czy Mil-
lenium. Nie można tak myśleć, że mają 
płacić tylko ci, którzy wody nie mieli. 
Oni też płacą podatki i z tych podatków 
myśmy wykonywali na przykład inwe-
stycje w centrum. 
– Wygląda na to, że ta inwestycja będzie 
budzić jeszcze większe emocje?

– Niekoniecznie. Mówię, jakie 
są potrzeby. Inwestycja będzie zakoń-
czona w ciągu roku, ale przed nami na-
stępne. Miasto nie może się zatrzymać. 
Po budowie oczyszczalni ścieków pre-
zydent Czerwiński podniósł ceny prze-
szło o 100 procent. Z prostej przyczyny 
– miasta nie stać było, by za to zapła-
cić z budżetu. 
– Wszystkie dodatkowe koszty zrzucane 
są na barki mieszkańców?

– No tak.
– To się odbija na budżetach domowych.

– Taka jest kolej rzeczy. Można nic 
nie robić, ale wtedy nie będziemy mie-
li dróg, wody... 
– Opozycja mówi: Szukajmy oszczędno-
ści. Po co takie drogie rury, może da się 
zastosować tańsze?

– To nie ma żadnego znaczenia. 
Otrzymaliśmy pewną pulę funduszy 
unijnych i w ramach tych pieniędzy 
prowadzimy inwestycję. Wychodzę 
z założenia, że jeżeli coś się już robi, 
to z takich materiałów, które wytrzy-
mają następne 100 lat. Tak robił bur-
mistrz Barbacki, budując wodociągi, 
i w Radzie Miasta też powstała ko-
alicja przeciw niemu. Chętnie poka-
żę Panu sprawozdanie z jego kadencji: 
co budował, za ile, jakie brał kredyty 

i kogo obciążał. Zależy mi na tym, żeby 
zlikwidować problem z wodociągami 
na następne sto lat. 
– A Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji będzie likwidowa-
ne przez najbliższe sto lat? Jego likwida-
cja trwa już 17.

– To nie do mnie pytanie. Jeżeli ktoś 
chce na ten temat dyskutować, musi 
się zagłębić w stan faktyczny, praw-
ny, w pewnego rodzaju powiązania. 
RPWiK to nie tylko Nowy Sącz, ale też 
Chełmiec, Stary Sącz – kwestie mająt-
kowe, sprawy sądowe, które ciągną się 
bardzo długo. 
– Za śmieci w Nowym Sączu ostatecznie 
zapłacimy od głowy, a nie zużytej wody. 
Nie można było tak od razu? 

– Wsłuchaliśmy się w głos publicz-
ny. Niemniej nadal twierdzę, że najbar-
dziej szczelnym i skutecznym – choć 
może bardziej skomplikowanym – spo-
sobem byłoby naliczanie opłat za śmie-
ci na podstawie zużytej wody. Teraz 
mieszkańcy muszą złożyć deklara-
cję. Obawiam się, że nagle okaże się, 
że w Nowym Sączu nie mieszka 83 ty-
siące, a 50 tysięcy osób. 
– Część wyjechała na studia, część za 
granicę…

– To jest cały proces, który trzeba 
udowodnić. 
– I co Pan wtedy zrobi? Jest wyliczona 
kwota, która musi wpłynąć do budżetu i…

– Właśnie. Kto zapłaci różnicę? Ci, 
którzy zostają. 
– Będzie nerwowo.

– A nie byłoby, gdybyśmy liczyli 
od zużycia wody. Ale tak chcą miesz-
kańcy, a ja nie chcę nikogo uszczę-
śliwiać na siłę. Nie zakładam też 
nieuczciwości. 
– Nie będzie się opłacało sortować śmie-
ci. Różnica między 10 a 13 zł – jak twier-
dzą niektórzy – jest niewielka. 

– Mogliśmy dać cenę 10 zł za sorto-
wane, 20 za niesortowane śmieci, tylko 
uderzyłoby to w mieszkańców bloko-
wisk, gdzie trudno segregować śmie-
ci. Na 10 piętrze nie staną przy jednym 
mieszkaniu cztery kubły do segregacji. 
– Za śmieci zapłacimy więcej? 

– Nie. 
– Były przecież wyliczenia. 

– To są stawki na teraz maksymalne, 
ale nie wiadomo, jak będzie po przetar-
gu. Może się okazać, że zapłacimy 6 zł. 
– Wierzy Pan w to?

– To nie jest kwestia wiary, ani wy-
liczeń. Jestem sobie w stanie wyobra-
zić sytuację, że w tym pierwszym okre-
sie [przetarg będzie na półtora roku] 
ceny mogą być bardzo niskie, po to, 
by przejąć rynek, a później będą wzra-
stać. Mam obawy monopolizacji ryn-
ku śmieciowego w Polsce przez duże 
koncerny. 
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ 

Wykorzystano fragmenty wywiadu 
dla Regionalnej Telewizji Kablowej 

Nagle okaże się, że w Nowym Sączu mieszka 50 tys. osób
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Z okazji Świąt Wielkanocnych,
najserdeczniejsze życzenia

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu 

oraz samych sukcesów
składają

Dyrekcja i Pracownicy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

STYL  ŻYC IA.  Drogi Czytelniku. Kiedy 
będziesz czytał ten tekst siedząc w wy-
godnym fotelu, pomyśl, że Aśka i Kuba 
właśnie pokonują pierwsze kilometry 
swojej rowerowej wyprawy. 

Przed nimi jeszcze jakieś 14 tys. km 
jazdy, czyli osiem miesięcy kręcenia 
pedałami. Do celu dotrą na święta. 
Oczywiście nie Wielkanocne, ale Bo-
żego Narodzenia. Jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem. Przed nimi pół 
świata drogi, więc terminy są tu spra-
wą umowną. Wyjechali z Berlina, metę 
wyznaczyli sobie w Honkongu. To ja-
kieś 250 dni pedałowania, 250 dni ży-
cia na rowerowym siodełku w najróż-
niejszych warunkach klimatycznych. 
Zatem start!

Randka w Stambule
Poznali się w… No właśnie nie 

wiadomo dokładnie gdzie się po-
znali. Wiadomo tylko, że wydarzyło 
się to w przestrzeni wirtualnej. Aśka 
mieszkała wtedy w Szanghaju, Kuba 
pływał, jako nawigator na statku sej-
smicznym, poszukując ropy i gazu 
na Morzu Barentsa. Wiadomo – in-
ternet może więcej. Żeby było jeszcze 
romantyczniej, to pierwszą randkę 
wyznaczyli sobie w Stambule. To była 
trochę randka w ciemno, bo tam się 
zobaczyli po raz pierwszy. Wcześniej 
spotykali się tylko w sieci. Aśka na-
zywała się jeszcze wówczas Wojcie-
chowska, w Nowym Sączu skończyła 
Liceum Społeczne SPLOT i była świe-
żo upieczoną absolwentką kulturo-
znawstwa na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, specjalizującą się w Dalekim 

Wschodzie. Stambuł do dzisiaj pozo-
staje dla nich miejscem magicznym, 
bramą do różnych światów na sty-
ku kultur.

Rozmawiając po chińsku
Teraz znowu pojadą na Daleki 

Wschód. To ich wspólna miłość. Wcze-
śniej robili już wypady z plecakami 
do Azji. Rowerami tak daleko pojadą 
po raz pierwszy. Najpierw zakochała się 
Aśka. Jeszcze ucząc się w Splocie, wy-
jechała na roczne stypendium do USA, 
gdzie poznani Azjaci skutecznie zainte-
resowali ją tym regionem świata. Po-
tem ówczesna dyrektorka Alicja Der-
kowska zorganizowała szkolny wyjazd 
na konferencję do Japonii i wtedy mi-
łość do Dalekiego Wschodu wybuchła 

na dobre. Po dwóch latach spędzonych 
w Szanghaju dziś potrafi się już posłu-
giwać językiem chińskim.

Radzić sobie z kryzysami
Wyjadą z Berlina. Ale trasa przez 

Niemcy, Czechy, Słowację, Węgry, 
Rumunię i Bułgarię to ledwie roz-
grzewka do prawdziwej przygody. 
Najciekawsze zacznie się kilkanaście 
tygodni później, kiedy pojadą wzdłuż 
tureckiego wybrzeża Morza Czarne-
go, przez Gruzję, południowymi zbo-
czami Kaukazu, nad Morzem Kaspij-
skim, przez Turkmenistan, Pustynię 
Karakum, Bucharę, Samarkandę, Ko-
tlinę Fergańską, Kirgistan, Pamir… Uff. 
Mniej wprawni podróżnicy mogą się 
zmęczyć od samego śledzenia tej trasy 

na mapie. Kandulscy też się w pew-
nym momencie poczują zmęczeni.

– Dlatego postanowiliśmy, że się 
nigdzie nie spieszymy – mówią Aśka 
i Kuba. – Jak będziemy mieli kryzys, 
to zrobimy sobie dłuższy odpoczy-
nek. Jak się naprawdę źle poczujemy, 
to są pociągi i autobusy. Nie nasta-
wiamy się na wyczyn sportowy. Poza 
tym radzenie sobie z kryzysami jest 
jednym z celów tego wyjazdu. Mo-
żemy jechać nawet o miesiąc dłużej.

Nie tylko praca–dom
No dobrze – zapyta ktoś – ale 

po co właściwie zamykać dom na bli-
sko rok i znosić niewygody rowerowej 
podróży? Tłuc się przez bezdroża, pu-
stynie, obce miasta na krańcach świa-
ta, podjeżdżać z mozołem pod prze-
łęcze w najwyższych górach. Spać 
w namiocie przy drodze, albo u ob-
cych ludzi, bez wygód, własnego łóż-
ka i pilota od telewizora w zasięgu ręki. 
No więc po co?

– Mówiąc w największym uprosz-
czeniu po to, żeby się wyrwać z ruty-
nowego rytmu praca–dom – przeko-
nują Aśka i Kuba. – Nawet kiedy Kuba 
pływał na statku po egzotycznych 
morzach, to jednak rutynowo spędzał 
tam codziennie wiele godzin przez 
pięć tygodni w biurze. Tyle, że biuro 
mieściło się na statku.

Najważniejsze dla Kandulskich bę-
dzie jednak doświadczenie zmieniają-
cych się kultur w krajach, przez któ-
re będą przejeżdżać. Kiedy wsiada się 
do samolotu w Europie i wysiada np. 
w Pekinie, zmiana kulturowa dzieje 
się automatycznie. Jadąc przez wiele 

miesięcy rowerem będą mogli niemal 
namacalnie doświadczać, jak zmienia 
się świat – od bogatego Zachodu Eu-
ropy, przez Stambuł na styku kultur, 
coraz dalej zagłębiając się w kulturę 
Wschodu. Podróżując samolotem nie 
da się tego doświadczyć. Żeby zoba-
czyć świat i poznać ludzi, trzeba zo-
stać na ziemi.

Europa jest najdroższa
Ile to będzie kosztowało? – Mniej 

niż gdybyśmy ten czas spędzi-
li w domu – przekonują Aśka i Kuba 
Kandulscy. – Dzień życia w drodze 
do Hongkongu będzie tańszy niż dzień 
życia w Nowym Sączu. Europa jest 
najdroższym miejscem do życia. Im 
dalej na Wschód, tym będzie taniej. 
Zresztą czego nam potrzeba? Cały 
dom zabieramy ze sobą. Przy ro-
werach mamy cztery sakwy, a każ-
da z nich to jedno pomieszczenie 
w domu: kuchnia, spiżarnia, łazien-
ka i sypialnia. Wytrzymałe polskie 
rowery firmy Unibike bez problemu 
to udźwigną, a nad kondycją praco-
waliśmy od lat na dłuższych i krót-
szych rowerowych wypadach.

No więc ruszajmy w drogę z Aśką 
i Kubą Kandulskimi. Śmieją się, 
że przecież to nic wielkiego, ich trasę 
przecierały już wcześniej wielbłądy. 
A poważnie – Roch Maciąg ze swo-
ją towarzyszką przejechał podob-
ną trasę i wszystko opisał w książce 
„Tysiąc filiżanek herbaty”. Już lek-
tura tej książki obiecuje, że czeka ich 
wspaniała przygoda wśród przyja-
znych ludzi.

(BIC)

Z miłości do Wschodu
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MEDYCYNA.  – Doprowadziłem łódź 
do brzegu, teraz inni muszą wyprowadzić 
ją na wody, by wyławiać potrzebujących 
pomocy – mówi Jan Żuchowicz z Nowego 
Sącza, wynalazca urządzenia do reedu-
kacji chodu, nazwanego Parestandem. 

Nie byłoby tego wynalazku, gdyby nie 
choroba Jana Żuchowicza. Żył bardzo 
aktywnie, prowadził własne przed-
siębiorstwo – zajmuje się produkcją 
kominków. Niestety, jak niejeden biz-
nesmen w Polsce, borykając się z trud-
nościami stawianymi przez biurokra-
tyczne państwo, okupił to zdrowiem. 2 
października 2011r. doznał udaru mó-
zgu. Miał sparaliżowaną lewą stro-
nę ciała. Po opuszczeniu szpitala, tra-
fił do Centrum Rehabilitacji Tukan 
w Łabowej.

– Musiałem znów nauczyć się cho-
dzić – wspomina Żuchowicz. – Po-
stawienie pierwszego kroku było dla 
mnie osiągnięciem na miarę zdoby-
cie Mount Everest. Trzech rehabili-
tantów podtrzymywało mnie, ocze-
kując, że się ruszę, a ja nic. Wyglądało 
to tak, jakby nie docierały do mnie ich 
słowa: Idź. 

Wówczas zrodziła się myśl o skon-
struowaniu urządzenia, które pomo-
głoby osobom w podobnej jak on sy-
tuacji stanąć szybciej na nogi. Nie był 
to zresztą jedyny wynalazek inżynie-
ra. Na swoich pomysłach oparł swój 
kominkowy biznes. Po raz pierwszy 
miał jednak stworzyć coś, co służy 
chorym. Sprawną prawą ręką nary-
sował projekt Parestandu i przekazał 
do realizacji drugiemu inżynierowi. 
W działaniach wspierał go rehabili-
tant Tukana Paweł Żychowski. Żu-
chowicz twierdzi, że ma on moralne 
prawo nazywać siebie współtwórcą 
wynalazku. 

– Byłem rehabilitantem pana Jana. 
Kiedy żmudnie ćwiczyliśmy, przed-
stawiłem mu mój pomysł na ułatwie-
nia swojej i jego pracy, namawia-
jąc, by spróbował go urzeczywistnić. 
Projekt Parestandu powstał, kiedy 
pan Jan przebywał jeszcze na oddziale 

w Tukanie. Pracy nad nim towarzy-
szyła nieustanna burza mózgów. 
Przyniosło to oczekiwane efekty 
– opowiada rehabilitant. 

Konstruktor nie mógł polegać tyl-
ko na jego opinii. Chciał usłyszeć zda-
nie ekspertów. Żychowski – bo Żu-
chowicz jeszcze niezbyt sprawnie 
się poruszał – zaprezentował więc 
urządzenie do reedukacji chodu 
na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej 
Akademii Wychowania Fizycznego 
w Krakowie. Dr hab. Piotr Mika uznał 
urządzenie za idealne dla chorych 
i rehabilitantów.

– Pomysł od razu mi się spodobał. 
To doskonałe połączenie doświadczeń 
pacjenta i fizjoterapeuty. Pacjent czu-
je się komfortowo – ma świadomość, 
że od niego wiele zależy i nie jest ska-
zany na łaskę rehabilitanta. Ten z ko-
lei nie traci sił na dźwiganie pacjenta. 
Sam pracowałem kiedyś jako fizjote-
rapeuta i wiem, jak ciężko pionizo-
wać człowieka. Dźwigałem pacjentów 

na własnych plecach – mówi dr hab. 
Piotr Mika. 

Dodaje, że w Polsce niewiele ośrod-
ków stać na podobne, amerykańskie 
urządzenie, którego koszty sięgają po-
nad 100 tys. zł. Dostrzega przy tym 
większe zalety Parestandu. 

– Oba sprzęty pozwalają na od-
ciążenie, ale na tamtym pacjent cho-
dzi po bieżni, w przypadku Parestan-
du styka się z normalną nawierzchnią 
– dodaje Mika. 

– Opinia doktora Miki przekona-
ła mnie. Zaakceptowałem swój pro-
jekt i zdecydowałem się na wykona-
nie prototypu. Doktor prywatnie jest 
moim dobrym znajomym, ale wydając 
swój zachwyt nie wiedział, że to moja 
robota – opowiada konstruktor. 

Prototyp Parestandu powstał w jego 
firmie Inotec. Pierwsze testy przepro-
wadził w siedzibie Stowarzyszenia Po-
mocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Nadzieja” w Starym Sączu dr Wi-
told Kądziołka. Następnie urządzenie 
natychmiast znalazło się w ośrodku 
Tukan. 

– Szyna nośna, uprząż, do której 
przywiązywany jest pacjent, dodat-
kowe szelki i poręcze – oto jak wyglą-
da Parestand – prezentuje wynalazek 
Paweł Żychowski. – A efekty? Może 
podam przykład. Rok temu do ośrod-
ka przyjechał chłopiec z dziecięcym 
porażeniem mózgowym. Jego próby 
chodzenia ograniczały się do przej-
ścia długości korytarza w wysokim 
chodziku. Na tyle bowiem wystar-
czało rehabilitantom sił, by go pod-
trzymywać, i czasu przeznaczonego 
na jego ćwiczenia. Niedawno znów 
odwiedził ośrodek. Proszę sobie wy-
obrazić, że pięć godzin dziennie ćwi-
czył na Parestandzie. 

Urządzenie może być wykorzysty-
wane m.in. u pacjentów z dziecięcym 
porażeniem mózgowym, urazami krę-
gosłupa, stwardnieniem rozsianym czy 

po udarach. W tym momencie trwa-
ją badania kliniczne nad skuteczno-
ścią działania wynalazku, testowany 
jest w kilku centrach rehabilitacyjnych 
w kraju, a także w Niemczech. Z uwa-
gi na stosunkowo niską cenę wzbudza 
również zainteresowanie osób prywat-
nych, które chciałyby mieć takie urzą-
dzenie w domu. 

– Otrzymuję różne zapytania. Jed-
na z pań chciałaby, aby urządzenie 
zostało zamontowane w jej domu, by 
chora córka mogła pokonywać w mia-
rę samodzielnie drogę z pokoju do ła-
zienki. To jest możliwe, muszę tylko 
pokazać inżynierowi, który się tym 

zajmie, jak zamontować szynę – mówi 
wynalazca. 

Parestand prezentował niedawno 
na Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego 
w Łodzi. Złożył wniosek o wydanie pa-
tentu. Jeśli uda się mu przebić na rynek 
ze swoim wynalazkiem, tysiące cho-
rych ma szansę szybciej stanąć na nogi. 

– Widać, musiałem zachorować, 
by powstało to urządzenie. Wykona-
łem, co do mnie, jako inżyniera na-
leżało. Doprowadziłem łódź do brze-
gu. Teraz inni muszą wyprowadzić 
ją na wody, by wyławiać potrzebu-
jących pomocy. 

KATARZYNA GAJDOSZ

Szybciej stanąć na nogi

OPIN IE 
Dr n. med. Robert Jonak, specjalista rehabilitacji medycznej, kierownik Ośrodka 
Kompleksowej Rehabilitacji AWF w Warszawie, wraz z dr n. med. Joanną Zyznawską, 
zastępcą dyrektora Instytutu Fizjoterapii WNZ Uniwersytetu Jagiellońskiego CM, pro-
wadzą badania kliniczne na Parestandzie. O swoich spostrzeżeniach mówią DTS:
Dr Robert Jonak: – Parestand to urządzenie bardzo innowacyjne, choć, sięgając 
do historii, można odnotować, że już podobne próbowano tworzyć. Nikt jednak nie 
osiągnął tego, co udało się panu Janowi. Największą zaletą Parestandu jest prosto-
ta jego konstrukcji, która wyróżnia się dziś wśród urządzeń sterowanych kompute-
rowo, opartych na specjalistycznych oprogramowaniach. Te bywają zawodne, wy-
magają ciągłego sprawdzania i korygowania. Nie mówiąc już o cenie. Parestnad nie 
musi stać tylko i wyłącznie w pomieszczeniu zamkniętym, widziałbym go i na świe-
żym powietrzu. Jest wykonany ze stali nierdzewnej, można go więc zainstalować 
w parku, przed szpitalem i jeśli nie ma żadnych przeciwskazań ze strony lekarza, 
pozwolić pacjentowi właśnie tam ćwiczyć. W odróżnieniu od lokomatu, może-
my modyfikować funkcje urządzenia w zależności od potrzeb pacjenta. Możemy też 
tworzyć tor przeszkód, ucząc pacjenta w ten sposób chodzić po schodach. Najważ-
niejsze, by pacjent miał motywację do pracy. Parestand daje mu pewien komfort. 
Nie potrzeba kilku rehabilitantów do obsługi tego wynalazku, wystarczy jeden, który 
nadzoruje ćwiczenia i podpowiada pacjentowi, co i jak ma wykonywać. Wśród bada-
nych są głównie osoby po udarach mózgu, ale zastosowanie Parestandu jest znacz-
nie szersze. Można go wykorzystywać u pacjentów z różnymi dysfunkcjami narzą-
dów ruchu, by mogli na nowo powrócić do sprawności. 
Dr Joanna Zyznawska: – Widzę dużą szansę dla tego urządzenia jako narzędzia re-
habilitacyjnego. Niemniej badania kliniczne rozpoczęliśmy w lutym, i jakie będą ich 
wyniki, nie sposób teraz prognozować. Do takich spraw podchodzę ostrożnie. Już 
teraz widzę, że Parestand będzie potrzebował pewnych kosmetycznych poprawek, 
tak by pacjent czuł się w nim w pełni komfortowo. Osoby wybrane do badań prze-
chodzą trzytygodniowy okres rehabilitacji z wykorzystaniem Parestandu. Badania, 
aby były obiektywne i rzetelne muszą potrwać. Musimy wyznaczyć parametry wyj-
ściowe, diagnostyczne… Dla mnie za wcześnie na jakiekolwiek opinie, widzę jednak 
duży potencjał w tym urządzeniu i szeroką szansę wykorzystania w wielu dyscypli-
nach rehabilitacji.

Od lewej: Paweł Żychowski, 
Jan Żuchowicz
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KONTROWERSJE.  Ignacy Włodar-
czyk w biznesie siedzi nie od dziś. Lim-
blach to jeden z największych praco-
dawców na Limanowszczyźnie. Daje 
pracę kilkudziesięciu osobom przy pro-
dukcji blachy. Interes idzie przyzwoicie, 
więc Włodarczyk kupił trzy lata temu 
od powiatu limanowskiego działkę, 
żeby zakład rozbudować, ludzi zatrud-
nić. Ocenia, że kolejnych 50 osób mo-
głoby znaleźć u niego robotę. 

Sprawa ważna, bo nie jest tajemnicą, 
że gminy limanowskie mają po po-
wiecie dąbrowskim najwyższe bez-
robocie w Małopolsce. – Wydawa-
ło mi się, że robię dobry biznes, bo 2 
ha, które kupiłem leżą w Strefie Ak-
tywności Gospodarczej w Limano-
wej – opowiada przedsiębiorca. 

W strefie działalność prowadzi już 
kilka firm, ale hala Włodarczyka po-
zostaje tylko na papierze. A to dla-
tego, że działka, którą kupił, leży 
w strefie ochrony zabytków. Kom-
pleks architektoniczny byłej rafinerii 
nafty, zbudowali w dzielnicy Sowliny 
na początku XX wieku Francuzi i był 
częścią międzynarodowego koncer-
nu. W jego skład wchodzą między 
innymi wielorodzinne domy miesz-
kalne, wille oraz budynek kasyna 
z mansardowym dachem i wykusza-
mi. Obiekty te prezentują oszczęd-
ne formy klasycyzującej secesji – jak 
wyraziłby się historyk sztuki. Ponad-
to kompleks porafineryjny, ze wzglę-
du na swe walory urbanistyczno–
architektoniczne, jest unikatowym 
założeniem w skali kraju – chwa-
li się Limanowa na swojej stronie 
internetowej.

Włodarczyk potrzebę ochrony 
zabytków rozumie, ale generalnie 
oszczędne formy klasycyzującej re-
cesji mało go obchodzą, zwłaszcza 
kiedy przeszkadzają w budowie hali 
do produkcji blachy, która ma mieć 
ponad 100 m długości i 25 szeroko-
ści. Najchętniej zrównałby pięć bu-
dynków po starej rafinerii z ziemią.

– Tym bardziej, że niedługo roz-
sypią się w proch, nie są nawet 
w rejestrze zabytków, a metalo-
we elementy konstrukcyjne daw-
no rozkradli, 20 lat nic się tam nie 
działo – mówi właściciel Limblachu. 
– Po trzech latach skutek jest taki, 
że płacę rocznie 100 tys. zł podatku 

od tej nieruchomości, wkoło rosną 
firmy, a ja stoję w miejscu. Kupiłem 
trupa w szafie – dodaje. 

Kiedy Ignacy Włodarczyk szy-
kował się do zamiany mocno za-
puszczonego świadka limanowskiej 
historii w kupę cegieł, okazało się, 
że nadzór budowlany musi się zwró-
cić o opinię w tej sprawie do kon-
serwatora zabytków. Ten sprawę 
zablokował. 

Szefowa sądeckiej delegatury Wo-
jewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków w Krakowie Krystyna Menio ro-
zumie rozgoryczenie inwestora, ale... 
– Mamy swoje przepisy i musieli-
śmy zaopiniować ten pomysł nega-
tywnie – tłumaczy. – Jeden z budyn-
ków już nie nadaje się do remontu, 
ale pozostałe jak najbardziej. In-
westor nie doczytał chyba dokład-
nie, jaki jest plan zagospodarowania 

przestrzennego i co wynika ze strefy 
ochrony zabytków. 

– Zbierają się jakieś komisje, 
budynki oglądał już ktoś z WU-
OZ–u z Krakowa, ale decyzji na-
dal nie ma. Teraz zdaje się spra-
wa utknęła gdzieś w Warszawie 
– pechowy inwestor ma inny po-
gląd na sprawę. – Dwadzieścia lat 
nic się tam nie działo, a teraz, kie-
dy chcę tam inwestować jest wiel-
kie zainteresowanie.

Krystyna Menio tłumaczy, że naj-
lepiej byłoby, gdyby Ignacy Włodar-
czyk przedstawił plan, jak i co chce 
budować. – Nić porozumienia jest 
możliwa, możemy iść na ustępstwa, 
ale przynajmniej jeden z budyn-
ków musi zostać, jako świadek hi-
storii. Inwestor powinien go wpi-
sać w swoje założenie i użytkować, 
na przykład, jako magazyn.  (RAF)

Zdrowych, Pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,

pełnych nadziei i miłości.
Serdecznych spotkań w gronie 

rodziny i przyjaciół

życzą
Właściciel 

wraz 
z pracownikami

Wszystkim swoim Klientom i Partnerom, 
wi t sp dzonych w gronie rodziny i przyjació  

w wyj tkowej Wielknocnej atmosferze 
yczy

R E K L A M A

R E K L A M A

KUCHNIA.  Zawodu uczył się jesz-
cze w Nowosądeckich Zakładach Ga-
stronomicznych, a szlify zdobywał 
przez pięć lat na Zachodzie. Był ku-
charzem ministra zdrowia w Au-
strii, pracował dla wielu wiedeńskich 
restauracji, później także włoskich 
i francuskich.

– Bo żeby się czegoś nauczyć jako 
kucharz, trzeba zmieniać miej-
sca pracy – mówi Jan Tabak, który 
w branży działa od 50 lat. – U mi-
nistra, w jego restauracji, nauczy-
łem się przyrządzać dziczyznę, we 
Włoszech sosy do makaronów…

Po powrocie do Polski, zało-
żył zakład doskonalenia zawodo-
wego w gastronomii „U mistrza 
Jana”. Spod jego skrzydeł wyszły 
setki kucharzy, kelnerów. Był na-
uczycielem zawodu i egzaminato-
rem, ale sądeczanom dał się poznać 
przede wszystkim ze znakomitych 
wyrobów garmażeryjnych i kuch-
ni staropolskiej, w której do dziś się 
specjalizuje. 

– Ile to wesel, chrztów, komunii 
przygotowywałem, trudno zliczyć 
– wspomina Jan Tabak.

Dziś już gotuje i robi wędliny 
tylko dla rodziny i przyjaciół. 

– Zdrowie już nie takie. Ku-
charz to ciężki zawód, nawet 
moim synom odradzałem, by szli 
w moje ślady – mówi 68–latek. Ale 
innych chętnie nadal uczy. – Je-
śli tylko ktoś chce poznać tajniki 
kuchni, jestem gotowy dzielić się 
doświadczeniem – dodaje. 

Naszym Czytelnikom zdradza 
przepis na staropolski świąteczny 
żur. W staropolskiej kuchni czuje 

się bowiem najlepiej. Jak twier-
dzi, swą prostotą i smakiem nie ma 
ona sobie równych. Przepisy czer-
pie z książki kucharskiej, która li-
czy sobie już pięć wieków – pocho-
dzi z 1513 r. 

– Szynki, kiełbasy przyrządza-
ne po staropolsku można mro-
zić i po wyciągnięciu z zamrażal-
ki zachowują swój smak i zapach, 
bo są wędzone – nie ma w nich 
grama chemii – zapewnia pan Jan.

W czasach, gdy mięsa w mię-
sie jest niewielki procent, ludzie 
tęsknią za prawdziwym smakiem 
wędlin. Dobrze więc dziś mieć za 
przyjaciół takie osoby jak Jan Tabak. 

(EAT)

Kiełbasy mistrza Jana

Przepis na 
świąteczny żur
Składniki na 5 porcji: 
– 1,5 l serwatki
– 20 dag kiełbasy
– 20 dag boczku wędzonego
– 5 jaj
– cebula
– ząbek czosnku
– grzyby suszone 
– przyprawy do smaku: maje-
ranek, liść laurowy, ziele angiel-
skie, pieprz, sól, chrzan, maga
– nać pietruszki
– olej
Sposób przyrządzenie: cebu-
lę i czosnek pokroić w kostkę, 
przysmażyć na oleju, następnie 
dodać wraz z wędlinami i przy-
prawami do serwatki, gotować. 
Żur podawać z jajkiem na twar-
do, posypać pietruszką.

Jan Tabak kroi świniaka pieczonego w piecu chlebowym
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Jak biznesmen kupił trupa w szafie
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JUBILEUSZ.  Sprzedając kulturę są-
decką, Cepelia działa już ponad 50 
lat. I choć prowadząca sklep rodzi-
na Rydwańskich na nadmiar klien-
tów nie narzeka, Jacek, syn zało-
życieli, zastrzega: – Ja się nigdy nie 
poddaję…

Pierwsze lata, czyli od 1959 r., Cepelia 
miała swoją siedzibę przy ul. Jagiel-
lońskiej vis–a–vis nieistniejącego już 
„Imperialu”. W 1969 r. sklep prze-
niesiono do punktu przy Rynku 21. 
Punkt działał w oparciu o ówczesną 
sieć – państwową Cepelię, koordyno-
waną i nadzorowaną przez Central-
ne, i dalej Regionalne Biura Sprze-
daży. Towar dostarczała krakowska 
hurtownia. Sami założyciele Elżbie-
ta i Czesław wcale rękodzielnikami, 
ani artystami nie byli. Jednak, biorąc 
udział w ówczesnych kiermaszach, 
festynach regionalnych mocno ak-
centowali swoją obecność wystro-
jem stoisk i odpowiednim doborem 
towarów.

 – Tego nauczyłem się od mojej 
mamy Elżbiety. Do dzisiaj wspólnie 
stroimy naszą witrynę sklepu sto-
sownie do zbliżających się świąt, 
czy uroczystości w roku kalenda-
rzowym – komentuje Jacek Rydwań-
ski, syn założycieli.

***
Kryzys przyszedł w 1989 r. 

Zlikwidowano komunistyczne 

struktury, a nowe, już sprywaty-
zowane, Cepelią w Nowym Sączu 
zainteresowania nie przejawiały. 
Wtedy do interesu wkroczył syn 
założycieli. 

– Rzuciłem swoją dotychczaso-
wą pracę i założyłem z rodzicami 
spółkę rodzinną. Dołączył do nas 
też mój brat – opowiada pan Ja-
cek. – Z roku na rok trudniej jest 
zaspokoić gusta klientów, cho-
ciaż materiały, z których wytwa-
rzane są artykuły rękodzieła pol-
skiego odznaczają się trwałością 

i zdrowiem, bo to len , skóra, weł-
na, drewno, ceramika.

***
Od piętnastu lat sklep ma też 

swoją witrynę w internecie – pro-
wadzi ją agencja wnuka założycieli 
– i to stąd tak naprawdę płyną zyski, 
od klientów wirtualnych. Bo tych 
z krwi i kości czasem jest zaledwie 
kilku na dzień, a i ci nie zawsze coś 
kupią. Dlaczego? Bo nie ma już spad-
kowości kulturowej – starzy mi-
strzowie, choćby dłuta czy koron-
czarstwa, nie mają komu przekazać 

swojej spuścizny – młodzi stawiają 
na chleb, a nie na folklor, tradycję 
czy kulturę. Wyjeżdżają za granicę. 
Nie ma też turystów. Zlikwidowano 
wczasy zakładowe, a ci, którzy mają 
na podróżowanie i wypoczynek wy-
bierają oferty zagraniczne. No i jest 
wszechobecna chińszczyzna. 

***
– Bo Polak jest głupi. Ja patrzę 

na to narodowościowo. Niemiec 
już jest mądry. Dlaczego? – tu Ry-
dwański przywołuje własne spo-
strzeżenia z pobytu w Niemczech, 

gdzie w hipermarketach zaopatrują 
się napływowi mieszkańcy. Rdzen-
ni Niemcy większość zakupów ro-
bią w małych sklepikach, dając za-
robić swoim sąsiadom: – Pieniądz 
krąży wśród swoich. W Polsce na ra-
zie wygrywa „masówka”, bo choć-
by jedna rodzima, ręcznie zrobiona 
słomkowa ozdoba na choinkę kosz-
tuje 8 zł, a w markecie za cały kom-
plet rodem z Chin zapłacić trzeba za-
ledwie 4 zł więcej. 

– Ale ja z uporem maniaka po-
szukuję ludzi, którzy jeszcze coś 
robią i żadnego rodzimego twórcy 
nie odsyłam z kwitkiem. Bo jego to-
waru może nie wystawiam, ale jak 
mam zapotrzebowanie na te wy-
roby, zawsze się odezwę. Nie ma 
też tego, czego sam bym nie zro-
bił – ucina dyskusje o kryzysie 
Rydwański. 

To nie jedyny sukces, którym się 
może pochwalić. – Nasza Cepelia 
ma prawo do swojego godła. U nas 
sto procent towaru jest pochodze-
nia polskiego. Ciupagę mamy z je-
sionu, a kapelusz góralski z praw-
dziwego sukna, a nie z filcu. 

I choć czasem trzeba iść pod wiatr, 
Jacek Rydwański nigdy nie żałował 
swojej decyzji o zmianie zawodu, 
a czy będzie miał komu tę spuściznę 
przekazać?

 – Wnuk jest – odpowiada.
EWA STACHURA

SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZASPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA
„ZIEMI SĄDECKIEJ”„ZIEMI SĄDECKIEJ”

Firma z ponad 100 letni  tradycj !

Zapraszamy do nowo otwartego sklepu Nasienno-Zaopatrzeniowego 
w Starym Sączu, ul. Magazynowa 1, na terenie Przechowalni 

i Punktu Skupu Owoców, tel. 18 446 11 86

Oferujemy towary po promocyjnych cenach: środki ochrony roślin, nasiona, nawozy, opryskiwacze, artykuły 

gospodarstwa domowego, folie ogrodnicze, folie do sianokiszonek, pasze dla trzody, bydła i ptactwa domowego oraz 

wiele innych produktów.

Oferujemy również artykuły po niskich cenach w naszych pozostałych

sklepach Nasienno-Zaopatrzeniowych:

• Sklep nr 1 w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 7, tel.  18  443 53 42

• Sklep nr 4 w Gołkowicach Dolnych, tel.  18  547 66 98

• Sklep nr 19 w Korzennej, tel. 18  441 70 09

• Sklep nr 24 w Łącku, tel.  18  444 64 53

• Sklep nr 38 w Tęgoborzy, tel.  18  444 90 98

•  Hurtownia środków ochrony roślin w Nowym Sączu, 

ul. Chopina 10, tel. 18  443 78 44

Życzymy udanych zakupów!

Zdrowych, pogodnych wi t
Wielkanocnych, przepe nionych wiar ,
nadziej  i mi o ci .
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotka  w gronie rodziny 
i w ród przyjació  oraz weso ego  „Alleluja” 
wszystkim Klientom, Partnerom handlowym
oraz Sympatykom naszej Firmy

yczy

Rada Nadzorcza,
Zarz d, Cz onkowie
oraz pracownicy SOZS

R E K L A M A

W stu procentach polskie
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„Dobry Tygodnik Sądecki” typuje dystrybutorów, którzy angażują się, 
by nasza gazeta docierała do jak największej rzeszy odbiorców. Dbają o jej 
ekspozycję i  w ten sposób promują nasz tytuł. Chcemy odwzajemnić ich 
zaangażowanie, prezentując ich w cyklu „Najlepsi dystrybutorzy DTS”. 

Instytucje i firmy, w których znajdują się wytypowane przez naszych 
wysłanników punkty kolportażowe, mogą liczyć na darmową promocję.

W tym tygodniu chcemy docenić Aptekę Gołąbkowice przy ul. Praż-
mowskiego 11 w Nowym Sączu. W okresie świątecznym czynna będzie: 
28.03. Wielki Czwartek 9:00-21:00; 29.03. Wielki Piątek 9:00-21:00; 30.03. 
Wielka Sobota 9:00-15:00; Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny – nie-
czynne; 2.04, wtorek - 9:00-21:00.

NAJLEPS I  DYSTRYBUTORZY DTS 

Apteka 
Gołąbkowice
Nowy Sącz, ul. Prażmowskiego 11

Otwarta
codziennie

od godz.
9.00 do 21.00



DOBRY 
TYGODNIK SĄDECKI

14

Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Nowym Sączu od 1 lipca 
2009 roku przez okres 3,5 lat w ra-
mach priorytetu IV Szkolnictwo 
Wyższe i Nauka, realizowała projekt 
„Inżynier mechatroniki napędem 
do rozwoju innowacyjnego prze-
mysłu i konkurencyjnej gospodar-
ki” współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 

Mechatronika – co to takiego? 
To nowa, dynamicznie rozwijają-
ca się dziedzina nauki w kraju. Łą-
czy w sobie zagadnienia z zakresu 
mechaniki, elektroniki, automaty-
ki i informatyki. Jest to więc dzie-
dzina interdyscyplinarna pozwa-
lająca na rozwiązywanie złożonych 
problemów technicznych. 

Program kształcenia inżynie-
rów – mechatroników w Instytu-
cie Technicznym PWSZ zawiera nie 
tylko interdyscyplinarne treści wła-
ściwe dla tego kierunku, ale również 
tworzy warunki do organizacji ucze-
nia się poprzez realizację projek-
tów wykonywanych grupowo oraz 
kształtuje umiejętność samodzielne-
go uczenia się. Podejście to, zapew-
nia, że absolwent będzie posiadał 
kompetencje do pracy zespołowej, 
koordynacji i kierowania zespołami 
ludzkimi oraz umiejętność ciągłego 
dostosowywania swoich kwalifika-
cji do bieżących potrzeb rynku pra-
cy. Z kolei, oferta przedmiotów po-
zatechnicznych w ramach kierunku 
rozszerza horyzonty intelektualne 
studentów, ale także wyposaża ich 
w wiedzę i umiejętności niezbędne 
dla każdego dobrze wykształconego 
człowieka, takie jak np. umiejętność 
posługiwania się językiem obcym, 
znajomość problemów bezpieczeń-
stwa pracy, etyki, marktingu czy 
ochrony środowiska.

Program studiów oraz stosowane 
formy i metody dydaktyczne powo-
dują, że absolwent będzie przygo-
towany do pracy w interdyscypli-
narnych zespołach rozwiązujących 
zagadnienia dotyczące konstruk-
cji, wytwarzania, sprzedaży, eks-
ploatacji, diagnozowania i serwiso-
wania systemów mechatronicznych 
oraz maszyn i urządzeń, w których 
one występują. 

Instytut Techniczny włącza 
w proces kreowania koncepcji 
kształcenia na kierunku Mechatro-
nika zarówno interesariuszy we-
wnętrznych (pracownicy, studenci), 
jak i zewnętrznych (inne uczelnie, 
przedsiębiorstwa, organizacje, wła-
dze lokalne).

Ponadto, we współpracy z pod-
miotami otoczenia społeczno–go-
spodarczego, władze, pracownicy 
i studenci kierunku realizują wiele 
projektów i przedsięwzięć np.

X  przedsięwzięcia zmierza-
jące do popularyzowania 
mechatroniki, 

X  spotkania z przedstawi-
c i e l a m i  p r a c o d awc ów 
i samorządowcami,

X  projekty na rzecz różnych osób 
i grup społecznych,

X  warsztaty i szkolenia popula-
ryzujące wiedzę i umiejętności 
inżynierskie.

Nadrzędnym celem podejmo-
wanych wspólnie przedsięwzięć 
jest budowanie kapitału ludzkiego 
w regionie.

Gruntowna analiza lokalne-
go rynku pracy w kierunku za-
potrzebowania na inżynierów 
z branży mechatronicznej oraz dia-
gnoza przeprowadzona przez Uczel-
nię w szkołach objętych patronatem 

o profilu technicznym pozwoliło 
na sformułowanie wniosków uza-
sadniających potrzebę realizacji pro-
jektu, mianowicie: 

X  nieadekwatny do wymo-
gów uczelni technicznych po-
ziom nauczania w szkołach 
ponadgimnazjalnych, 

X  wzrost zainteresowania studia-
mi technicznymi absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych,

X  konieczność wzmocnienia mo-
tywacji do nauki i kontynuacji 
na studiach technicznych, 

X  brak środków finansowych 
na podjęcie studiów w du-
żej odległości od miejsca 
zamieszkania,

X  zwiększające się zapotrze-
bowanie wśród pracodaw-
ców na inżynierów z branży 
mechatronicznej.

Powyższe wnioski stały się za-
sadne do realizacji kształcenia za-
mawianego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie 
liczby absolwentów kierunków 
o kluczowym znaczeniu dla go-
spodarki opartej na wiedzy”. Pro-
jekt był adresowany do absolwen-
tów szkół ponadgimnazjalnych całej 
Polski rozpoczynających kształce-
nie w roku akademickim 2009/2010 
na kierunku Mechatronika o spe-
cjalności mechatronika pojazdów 
samochodowych w Instytucie Tech-
nicznym PWSZ, a jego główne zało-
żenia i cele były następujące:

X  zwiększenie liczby studentów 
studiów technicznych, po-
trzebnych krajowej i lokalnej 
gospodarce, 

X  podniesienie atrakcyjno-
ści kształcenia na kierunkach 
technicznych, 

X  zwiększenie konkurencyjności 
absolwentów kierunku Mecha-
tronika na lokalnym i global-
nym rynku pracy,

X  podniesienie konkurencyjno-
ści lokalnego przemysłu, przez 
wprowadzenie na rynek pra-
cy absolwentów posiadających 
wysokie kwalifikacje w zakresie 
zaawansowanych technologii. 

Projektem zostało objętych 45 
studentów kierunku Mechatro-
nika, zgodnie z ogólnie przyjęty-
mi zasadami rekrutacji w Uczelni 
na rok akademicki 2009/2010. Kry-
teria naboru uwzględniały równość 
szans dla wszystkich maturzystów 
chętnych do podjęcia studiów bez 
względu na płeć, rasę, niepełno-
sprawność i mniejszości narodowe. 

Wszyscy studenci – beneficjen-
ci objęci kształceniem zamawia-
nym mieli możliwość uczestnictwa 
w dodatkowych zadaniach prze-
widzianych w projekcie, mających 
na celu przede wszystkim uatrak-
cyjnić i wzbogacić procesu kształ-
cenia o nowe formy zajęć. 

Studenci kierunku zamawiane-
go Mechatronika, którzy uzyski-
wali najlepsze wyniki, otrzymywali 
wsparcie o charakterze motywacyj-
nym w postaci dodatkowego sty-
pendium. Stypendia w wysokości 
1000 zł miesięcznie (przez 9 miesięcy 
rocznie) otrzymywało 50% studen-
tów objętych kształceniem zama-
wianym. Na pierwszym roku stu-
diów stypendia przyznawane były 
w oparciu o oceny na świadectwie 
maturalnym, natomiast w latach 
kolejnych na podstawie średniej 
arytmetycznej z ocen uzyskanych 
w poprzednim roku akademickim. 

W celu wyrównania poziomu 
wiedzy z zakresu matematyki i fizyki 

wszyscy beneficjenci uczestniczy-
li na początku realizacji projektu 
w zajęciach wyrównawczych, któ-
re miały na celu przygotowanie stu-
dentów w równomiernym stopniu 
do kolejnych zajęć, umożliwiają-
cych podnoszenie wiedzy i zdoby-
wanie kwalifikacji.

Najważniejsza część projektu 
skupiała się na realizacji różnego 
typu form działalności dydaktycznej 
podnoszącej atrakcyjność kształce-
nia, mianowicie:

X  wykłady profesorów wizy-
tujących będący wybitny-
mi naukowcami w zakresie 
mechatroniki, 

X  kursy przygotowujące do uzy-
skania Europejskiego Certy-
fikatu Umiejętności Kompu-
terowych (ECDL) na poziomie 
zaawansowanym, 

X  kurs języka angielskiego tech-
nicznego z wykorzystaniem 
słownictwa branżowego, 

X  wykłady eksperckie prowa-
dzone przez biegłego sądowego 
w zakresie maszyn, urządzeń 
i pojazdów mechanicznych, 

X  zajęcia laboratoryjne w ha-
mowni podwoziowej fir-
my zajmującej się tuningiem 
samochodowym, 

X  praktyczne pokazy przemysło-
we w zakładach pracy. Studen-
ci mieli okazję zwiedzić Del-
fo Polska S.A. w Tychach, Fiat 
Auto Poland S.A. w Tychach 
oraz Fiat Powertrain Techno-
logies Poland sp. z o.o. w Biel-
sku–Białej. Celem wyjazdów 
było zapoznanie ze zroboty-
zowanymi liniami produkcyj-
nymi, procesem montażowym 
nadwozi samochodowych i sil-
nika Multijet. Zwiedzili również 
linię testów silnika oraz zapo-
znali się ze strukturami ruchu 
i kontroli jakości. Beneficjen-
ci mieli możliwość zapoznać 
się z sądeckim zakładem firmą 
Newag S.A, 

X  projektowanie inżynierskie 
obejmujące: kurs AutoCa-
d–a oraz modelowanie sy-
mulacyjne w profesjonal-
nym programie Catia v.5. 
Studenci nabyli umiejętno-
ści projektowania elementów 
mechanicznych, projekto-
wania i stylizacji powierzch-
ni, projektowania wyposa-
żenia i instalacji oraz scalania 
produktów, jak rów nież za-
awansowanego modelowania 
symulacyjnego procesów za-
chodzących w silniku, 

Państwowa Wyższa Szkoła 

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

MATERIAŁ  PROMOCYJNY

Człowiek  najlepsza inwestycja!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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X  prezentacje przemysłowe re-
alizowane przez przedstawi-
cieli branży mechatronicznej, 

X  praktyki zawodowe w serwi-
sach diagnostycznych i zakła-
dach mechatroniki, 

X  seminaria z zakresu etyki 
inżynierskiej, 

X  kurs i egzamin nadają-
cy uprawnienia w zakresie 
eksploatacji urządzeń i in-
stalacji elektroenergetycz-
nych SEP, 

X  poradnictwo zawodowe 
w aspekcie podjęcia pierw-
szej pracy przez absolwenta, 

X  warsztaty szkoleniowe z za-
kresu inteligentnych systemów 
sterowania. Specjaliści z firmy 
zajmującej się instalacjami in-
teligentnych budynków pro-
wadzili warsztaty szkoleniowe, 
które kończyły się egzami-
nem i wydaniem certyfikatów 
uprawniających do uruchamia-
nia systemu automatyki bu-
dynkowej w standardzie LCN. 
Studenci nabyli umiejętność 
projektowania i programowa-
nia złożonych instalacji w sys-
temie LCN oraz zapoznali się 

z możliwościami wizualizacji 
w systemie GVS, 

X  warsztaty z programowa-
nia inteligentnych systemów 
sterowania.

Wymienione działania mia-
ły na celu podniesienie konkuren-
cyjności kształcenia w Instytucie 
Technicznym, zwiększenie ilości re-
krutowanych studentów w kolej-
nych latach poprzez zachęcenie ich 
do kształcenia w zawodzie inży-
niera, możliwość uzyskania dodat-
kowych certyfikatów i uprawnień 
oraz wyjazdów organizowanych we 
współpracy z zakładami przemysłu 
lokalnego. 

Uzyskane certyfikaty w ramach 
projektu potwierdzają uzyskane 
kwalifikacje zawodowe, a tym sa-
mym podwyższają konkurencyjność 
absolwentów kierunku Mechatroni-
ka, co pozwoli na znaczne zwiększe-
nie szans zatrudnienia na wymaga-
jącym rynku pracy. 

Realizacja projektu nie byłaby 
możliwa bez odpowiedniej bazy 
dydaktycznej i pracowników na-
ukowo – dydaktycznych Instytutu 
Technicznego. Szeroka działalność 

naukowa kadry akademickiej kie-
runku Mechatronika poparta wie-
loma sukcesami w różnych dys-
cyplinach naukowych stworzyła 
warunki do zapewnienia prawi-
dłowego procesu dydaktycznego 
beneficjentom. 

Warto podkreślić, że realizacja 
projektu przyniosła wymierne efek-
ty kształcenia potwierdzające celo-
wość podjętych działań. Studia za-
mawiane na kierunku Mechatronika 

prowadzone przez Instytut Tech-
niczny PWSZ w Nowym Sączu przy 
znaczącej współpracy z przedstawi-
cielami przemysłu przyczyniły się 
do zwiększenia umiejętności prak-
tycznych absolwentów oraz stwo-
rzenia lepszych perspektyw zawo-
dowych po ukończeniu studiów.

22 marca b.r. odbyła się konfe-
rencja podsumowująca projekt po-
łączona z uroczystym rozdaniem 
dyplomów absolwentom kierunku 
zamawianego. Konferencję otworzył 
Dyrektor Instytutu Technicznego 
doc. dr inż. Marek Aleksander. Kie-
rownik projektu dr inż. Mariusz Cy-
gnar przedstawił rezultaty projektu. 
Spośród zaproszonych gości – przed-
stawicieli przemysłu głos zabrał Szef 
serwisu Ford w Nowym Sączu Pan 
Marian Łęczycki. Po wysłuchaniu 
Gaude Mater Polonia odbyło się wy-
stąpienie J.M. Rektora PWSZ prof. dr 
hab. inż. Zbigniewa Ślipka. List gra-
tulacyjny dla absolwenta z najwyż-
szą średnią inż. Marcina Łukasika 
wręczył dyrektor instytutu. Wszy-
scy absolwenci otrzymali dyplomy 
ukończenia studiów wyższych oraz 
certyfikaty uczestnictwa w projekcie 

z rąk J.M. Rektora PWSZ. Uroczystość 
zakończono wysłuchaniem Gaude-
amus Igitur i wspólnym pamiątko-
wym zdjęciem. Studiowanie na kie-
runkach technicznych, zwłaszcza 
tych kluczowych dla gospodarki kra-
jowej po prostu jest opłacalne.

Dodatkowe informacje dotyczące 
projektu:

Nazwa projektu:
Inżynier Mechatroniki – na-

pędem do rozwoju innowacyjne-
go przemysłu i konkurencyjnej 
gospodarki

Priorytet IV Szkolnictwo Wyż-
sze i Nauka 

Działanie 4.1. Wzmocnienie 
i rozwój potencjału dydaktyczne-
go uczelni oraz zwiększenie licz-
by absolwentów kierunków o klu-
czowym znaczeniu dla gospodarki 
opartej na wiedzy

Poddziałanie 4.1.2 Zwiększe-
nie liczby absolwentów kierunków 
o kluczowym znaczeniu dla gospo-
darki opartej na wiedzy

R E K L A M A

Zawodowa w Nowym Sączu
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Mieszka com osiedla Barskie 
w Nowym S czu radosnego nastroju 

i smacznego wi conego 
w gronie najbli szych

yczy 
Mieczys aw Gwi d , 

przewodnicz cy 
Zarz du Osiedla Barskie, 

radny miasta Nowego S cza

R E K L A M A

tel. 18/547 60 88 www.ubezpieczenia.sacz.pl

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych 

wszystkim klientom pysznego 
śniadania wielkanocnego

R E K L A M A

W śniegu o ogrodach

N astrój świątecz-
ny, więc i w felieto-
nie tęsknię dziś za 
baziami, żonkila-

mi, tulipanami… Właśnie do-
stałam pakę cebulek kwiatów. 
Martwiłam się, że wysyłają sa-
dzonki dopiero po 20 marca, 
zamawiałam z wyprzedzeniem, 
żeby wiosna nie zaskoczy-
ła ogrodnika, jak zima drogo-
wców. Ale zima tym razem za-
skoczyła nas wszystkich, nasze 
wciąż zeszłoroczne ogrody i na-
wet kilkunastu młodych mor-
sów z Gródka nad Dunajcem, 
którzy niedawno narzekali, 
że woda przy brzegu rozmarz-
ła i nici ze skoków do przerębla. 
Pławili się w lodowatej papce 
z nadmuchiwanymi delfinami 
i żabkami, aż nagle odwilż za-
stąpiły zawieje śnieżne i mrozy. 
Na moim balkonie w nocy mi-
nus 10, a u znajomych minus 15.

Obyśmy tylko wszyscy 
do świąt rozmarzli, popatrzy-
li w swoje ogrody i w nadziei 
na wiosenne porządki pojecha-
li… do Brzeznej, do Sadowni-
czego Zakładu Doświadczal-
nego Instytutu Ogrodnictwa. 
Bo tam, proszę państwa, czynią 
cuda! Mają sadzonki jabłoni, 
których owoce po rozkrojeniu 

są jaskrawo czerwone. Są ma-
liny „Poranna Rosa”, żółte 
jak świąteczne kurczaki, któ-
re stworzył zespół naukowców 
z Agnieszką Orzeł i Janem Dan-
kiem na czele. Wyhodowali też 
maliny „Litacz” czarne jak noc, 
świetne do przetworów. Gdzie 
się w Brzeznej nie ruszysz, ku-
szą ciekawostki: malinojeży-
nę „Tayberry”, która powstała 
w szkockim instytucie w Dun-
dee, owoce świetne na surowo 
i na dżemy. Morwa biała, upra-
wiana od wieków w Chinach, 
ma słodkie owoce, małe wyma-
gania glebowe, nie potrzebu-
je specjalnych zabiegów pielę-
gnacyjnych i jest wytrzymała 
na zanieczyszczenia. W sam raz 
do ogrodu w Nowym Sączu, je-
śli nie poprawią nam czysto-
ści powietrza. Świdośliwa, cza-
sem przez amatorów nazywana 
„słodką aronią”, jest z kolei 
bardzo odporna na mróz. A ma 
w owocach siedem razy wię-
cej wapnia niż borówka i dwa 
razy więcej witaminy C. Po-
tas, wapń i dużo antocyjanów 
pomagających m.in. w profi-
laktyce nowotworowej. Jago-
da kamczacka obficie kwit-
nie i daje niebiesko–fioletowe 
owoce, które wzmacniają i od-
truwają organizm z metali 
ciężkich. Dereń jadalny jest zi-
motrwały, jego czerwone owo-
ce, gdy są twarde, są dosko-
nałe na konfitury, przeciery, 
powidła, soki, nalewki. A doj-
rzałe – do sałatek, deserów 
i dekoracji potraw. Mają mnó-
stwo witamin C i P, prowita-
minę A, pektyny i wiele inne-
go dobra. Dereń jest doskonały 

na przemianę materii, a na-
lewka z kwiatów i owoców 
– na gorączkę. Z owoców róży 
jabłkowatej „Karpatia” robi 
się konfitury, syropy, galaret-
ki i wina. Pełne witaminy C. 
No i na koniec – aktinidia, czy-
li minikiwi.

Można tak długo wymieniać, 
ale nie tylko dlatego o tym pi-
szę, że owoce są świetne, a dla-
tego, że w tym roku instytut 
w Brzeznej obchodzi 60–lecie. 
Jego organizatorem i pierw-
szym dyrektorem był dr Zbi-
gniew Gertych. Gospodar-
stwo miało wtedy 58 hektarów, 
a przez lata wciąż dołączo-
no i oddzielano od niego inne, 
leżące aż w promieniu 75 km 
od Brzeznej. Od dziesiątek lat 
30 osób sadzi, eksperymentu-
je, tworzy nowe odmiany oraz 
jak może upowszechnia cieka-
we i zdrowe, a mało znane ro-
śliny, głównie jagodowe. Dzięki 
nim wiele ogrodów południo-
wo–wschodniej Polski ma owo-
ce, których uprawa wcześniej 
była trudna czy też wcale jej nie 
było. Nie przejmują się, że zima 
robi psikusy i nawet uspoka-
jają ogrodników przed nieuro-
dzajem. Jak powiedział „Ga-
zecie Krakowskiej” profesor 
Eberhard Makosz, naukowiec, 
mieszkaniec Brzeznej i były szef 
instytutu: – Można spać spo-
kojnie. Roślinom dobrze zrobi 
ta delikatna dawka śniegu. Na-
wilży glebę.

No to śpimy spokojnie, a sa-
downikom z Brzeznej oraz sami 
sobie życzmy kwitnącej wiosny 
i nadziei, jaka płynie ze świąt 
Wielkiej Nocy.

Bernadeta Waszkielewicz 
Waszkie sprawy

Chcesz mieć szybki i wygodny 

dostęp do „Dobrego Tygodnika 

Sądeckiego”? 

Ściągnij gazetę z naszej strony 

internetowej lub zarejestruj się, 

by otrzymywać ją e–mailem:

www.dts24.pl
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– Eksperyment połączenia trzech szkół: 
liceum, gimnazjum i podstawówki w jed-
nym budynku się udał?

– Zespół Szkół Akademickich 
w tym kształcie funkcjonuje pierw-
szy rok. Zainicjowana w naszym 
Akademickim Liceum i Gimnazjum 
szkoła podstawowa została przyję-
ta bardzo przychylnie przez wszyst-
kich uczestników tego eksperymen-
tu. Palmę pierwszeństwa w zespole 
należy oddać oczywiście licealistom 
i gimnazjalistom, którzy w budyn-
ku przy Jagiellońskiej 63 uczą się 
od 10 lat i to oni mogliby się obawiać, 
co się stanie z ich szkołą, jeżeli nagle 
otworzymy u ich boku podstawów-
kę. Mogliby się również niepokoić ro-
dzice tych najmłodszych dzieci, któ-
rzy posłali swe pociechy do placówki, 
gdzie uczą się również starsi. Okazało 
się jednak, o co byliśmy najzupełniej 
spokojni, że funkcjonowanie trzech 
poziomów szkół w jednym budynku 
jest jak najbardziej zgodne, ucznio-
wie każdej z nich mają wydzielone 
piętra, a nasi najmłodsi w chwilach, 
w których chcą zwiedzić sale star-
szych kolegów są z radością wita-
ni i rozpieszczani przez wszystkich. 
Mamy wspaniałą, dobrze wychowaną 
i życzliwą dla siebie młodzież. Dowio-
dła tego na przykład szkolna wigilia, 
w której pierwszoklasiści z Akade-
mickiej Szkoły Podstawowej pełno-
prawnie uczestniczyli – w przebraniu 
aniołków – we wspólnym śpiewaniu 
kolęd przez całą rodzinę Chrobrego. 
– Akademickie Gimnazjum i Liceum ma 
już ustaloną renomę, przoduje w ran-
kingach i wskaźnikach poziomu eduka-
cji, wyróżnia się bogatą gamą rozszerzeń, 
zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych... 
Wszyscy wiedzą też o najwyższych wy-
nikach egzaminów gimnazjalnych i ma-
turalnych w kierowanej przez Pana 
szkole. Czym przyciąga Pan uczniów 
podstawówki?

– Staram się trafić w dzisiej-
sze oczekiwania rodziców. Wiem, 
że większość rodziców pracuje w róż-
nych porach dnia, że często są prze-
męczeni pracą, brakuje im czasu nie 
tylko na codzienne dłuższe kontakty 
z dzieckiem, ale i na odrabianie zadań 
z dziećmi po wykonaniu własnych 
obowiązków zawodowych i domo-
wych. Mam jednocześnie świado-
mość, że każde dziecko to najdroższy 
skarb, któremu rodzice chcą zapew-
nić jak najbardziej komfortowy, efek-
tywny i przede wszystkim bezpieczny 
rozwój. Tworzę więc szkołę, do któ-
rej sam posłałbym swoje pociechy.

Planując uruchomienie pierwszej 
klasy Akademickiej Szkoły Podstawo-
wej dwa lata temu zainwestowaliśmy 
w najnowocześniejsze wyposażenie 
sal, tablice multimedialne, rzutniki, 
meble i pomoce dydaktyczne, do-
stosowane do współczesnych potrzeb 
najmłodszych, zaadaptowaliśmy po-
trzebne dla dzieci pomieszczenia, za-
trudniliśmy doświadczoną i pełną za-
pału do pracy z dzieckiem kadrę. Nasi 

uczniowie uczą się w komfortowych, 
przytulnych i kameralnych warun-
kach, w małych grupach, pod stałą 
opieką nie tylko nauczycieli, ale rów-
nież pracownika ochrony i systemu 
kamer wewnętrznych i zewnętrz-
nych. Nazwa „Akademicka” w od-
niesieniu do naszej szkoły oznacza 
także dodatkowo wysoką jakość na-
uczania. Poza obowiązkową edukacją 
zintegrowaną, uczniowie w ramach 
czesnego korzystają z zajęć dodatko-
wych: z grafiki i animacji komputero-
wej, dodatkowych godzin języka an-
gielskiego, drugiego języka obcego, 
zajęć sportowych, warsztatów mu-
zycznych czy plastycznych. Ponadto 
przed godziną 8.00 i po zajęciach lek-
cyjnych mogą przebywać w świetli-
cy – otwartej do 16.30, a jeśli rodzi-
ce wyrażą taką potrzebę, to i dłużej 
– gdzie pod opieką nauczyciela edu-
kacji zintegrowanej odrabiają zadania 
domowe, kształcą talenty czy mają 
okazję nadrobić zaległości. W cza-
sie pobytu dziecka w szkole jest czas 
na dwa wspólne posiłki, a obiady ro-
dzice zamawiają wedle własnego ży-
czenia w szkolnej stołówce. Zapew-
niamy zajęcia dla dzieci także w czasie 
ferii i wakacji. Klasa pierwsza jest na-
szą radością. Sam sposób kształce-
nia naszych najmłodszych jest chyba 
atrakcyjny, bo mamy już chętnych 
do szkoły nie tylko na rok następny, 
ale na rok 2014/2015. 
– Jest niż demograficzny. Nie obawia się 
Pan, że skompletowanie kolejnych klas 
pierwszych stanie się dla całej szkoły co-
raz trudniejsze? Obniżył Pan chociaż wy-
magania w stosunku do uczniów, którzy 
chcą się uczyć w Akademickim Liceum 
i Gimnazjum?

– Nie stawiamy na ilość, ale na ja-
kość. Uważamy, że nazwa naszej 
szkoły zobowiązuje. Do szkoły „Aka-
demickiej” zapraszamy najlepszych 

z najlepszych. Przede wszystkim 
młodzież, która chce i lubi się uczyć, 
bo w solidnej edukacji widzi swój 
kapitał na przyszłość. Nie chcieli-
byśmy tej młodzieży zawieść. Dla-
tego w kryteriach przyjęć do szkoły 
stawiamy wysoko poprzeczkę. Cza-
sem, w szczególnych przypadkach 
i na prośbę rodziców, zdarzają się 
przyjęcia osób ze słabszymi wyni-
kami w nauce, ale życie szybko takie 
osoby weryfikuje. Zawsze uprzedzam 
rodziców, że dziecko, które ma słabe 
wyniki w nauce, nie będzie się do-
brze czuło w klasie z wybitnie zdol-
nymi uczniami. A nam zależy, żeby 
uczeń zawsze lubił chodzić do szko-
ły. Stawiając wysokie wymagania, 
co warto podkreślić – także wyma-
gania wychowawcze, mamy świado-
mość, że nasza szkoła będzie zawsze 
niewielka i intelektualnie elitarna, 
bo w tym również jej siła i atrak-
cyjność. Co roku tworzymy jeden 
– dwa oddziały klasy pierwszej li-
ceum, jeden oddział gimnazjum i pla-
nujemy jeden lub dwa oddziały szko-
ły podstawowej. 
– To wystarczy, żeby utrzymać szkołę?

– Ludziom się wydaje, że w szko-
le musi być wielu uczniów, by się 
utrzymała. Oczywiście im więcej 
uczniów, tym większa państwowa 
subwencja, większa pomoc ze stro-
ny rodziców, więcej pieniędzy z róż-
nych dotacji. Przekonałem się jed-
nak, że szkoła kameralna też może 
funkcjonować, jeżeli nie jest nasta-
wiona na maksymalizację zysków 
i maksymalizację zarobków. Wystar-
czy odpowiednio zarządzać środka-
mi. Na tyle, by zapewnić młodzieży 
przyzwoite warunki lokalowe, atrak-
cyjną ofertę dla uczniów i rodziców, 
komfort kształcenia dla młodzieży 
i komfort pracy dla pedagogów. Nie 
utworzymy dwóch klas pierwszych, 

nie utworzymy nawet jednej niepeł-
nej klasy pierwszej gimnazjum czy li-
ceum, jeśli na przykład zwiększy się 
liczba chętnych uczniów do szko-
ły podstawowej. Rozwijać się będzie 
ta szkoła, do której będą spełniający 
kryteria naszych przyjęć chętni. Jeśli 
w Zespole Szkół Akademickich w ko-
lejnych latach zachowamy ten stan 
uczniów, jaki mamy teraz, utrzyma-
my również czesne na praktycznie 
niezmiennym od lat poziomie. Sytu-
acja demograficzna nie będzie nam 
groźna, gdy rodzice przekonają się, 
że właśnie w naszej szkole ich dzie-
ciom jest dobrze. A ci przekonani oraz 
ich dzieci będą zachęcać do nas ko-
lejnych rodziców i uczniów. Od po-
nad 20 lat, odkąd jestem dyrektorem, 
przyświecają mi trzy cele szkoły: za-
pewnienie komfortu, bezpieczeństwa 
i wysokiej jakości edukacji. Temu 
byłem wierny również jako dyrek-
tor szkoły publicznej – IV LO. Dzisiaj 
do tych nadrzędnych celów, w cza-
sach ogólnopolskiego kryzysu za-
ufania do edukacji i pedagogów, do-
dałbym również – od zawsze obecną 
w Akademickim Liceum i Gimnazjum 
– dbałość o autorytet szkoły i autory-
tet nauczyciela – partnera i mistrza.
– Nie ma w tym biznesu?

– Biznes to pojęcie, które w po-
tocznym mniemaniu przysłania 
czyste intencje. Nasza szkoła nie jest 
szkołą prywatną, lecz szkołą niepu-
bliczną. Utrzymuje nas organ pro-
wadzący, który kontroluje coroczne 
gospodarowanie budżetem, powołuje 
dyrektora, ustala wynagrodzenia dla 
kadry i nauczycieli. Podlegamy jak 
wszyscy, a może nawet w większym 
niż szkoły publiczne stopniu, stałym 
kontrolom bezpieczeństwa pracy, 
jakości kształcenia i nadzorowi me-
rytorycznemu kuratorium oświa-
ty. Czesne wpłacane przez rodziców 

przeznaczane są nie na pensje, ale 
na bieżące koszty utrzymania budyn-
ku, pomoce naukowe, odnawianie 
sal, zwiększanie ilości zajęć dodat-
kowych dla uczniów. Nikt na na-
szej szkole nie robi „biznesu”, ani 
Wyższa Szkoła Biznesu – NLU, która 
jest organem prowadzącym, ani na-
uczyciele. Z rodzicami i kandydatami 
do naszej szkoły rozmawiamy zawsze 
uczciwie i rozliczamy się uczciwie. 
Naszym biznesem jest to, że mamy 
pracę i uczniowie chcą z nami pra-
cować. Zwalniamy z opłat za szkołę 
tych, którzy osiągają najlepsze wy-
niki w nauce. Przyjmujemy do szko-
ły nawet tych, których nie stać, by 
płacić czesne, czyli koszty większej 
ilość zajęć niż w szkołach publicz-
nych. Przydzielamy stypendia i zniż-
ki w opłatach za szkołę. Nasz biznes, 
to poczucie sensu i radości pracy. Mi-
sją, wyzwaniem i zaletą szkoły nie-
publicznej jest to, że ona musi i ona 
chce spełniać oczekiwania młodzie-
ży. Jeżeli nasi uczniowie będą nieza-
dowoleni, to odejdą, a szkole zagrozi 
bankructwo, zamknięcie i likwidacja.

Jestem jednym z najdłużej kieru-
jących szkołą dyrektorów w naszym 
mieście i województwie. Czy robię 
biznes na szkole? Przez 23 lata nie do-
robiłem się ani własnego domu, ani 
samochodu, ani jakiegokolwiek ma-
jątku na koncie. Moim kapitałem jest 
ilość wychowanków, uczniów i ab-
solwentów Chrobrego rozsianych 
po świecie. I to, że odcisnąłem do-
bry ślad w ich pamięci, skoro dzi-
siaj przychodzą do nas siostry, bra-
cia, a od kilku lat nawet dzieci tych, 
którzy wcześniej do nas chodzili. Czy 
dyrektor szkoły może liczyć na więk-
szą satysfakcję? 
– I LO mówi o sobie Długoszowa 
rodzina…

– A my budujemy cudowną rodzi-
nę Chrobrego.
– Tylko że nikt nie mówi: „Chodzę 
do Chrobrego”, a: „Chodzę do Kołcza”.

– Może krócej brzmi? Wolałbym, 
żeby nasi uczniowie identyfikowa-
li się z wielkim patronem szkoły, Bo-
lesławem Chrobrym. Ale jeśli już ja-
kość naszej szkoły ktoś zechce łączyć 
z nazwiskiem dyrektora, to mam ko-
lejny powód do szczęścia.

(KG)

AKADEMICY NA START!
ROZMOWA  z BOGUSŁAWEM KOŁCZEM, dyrektorem Akademickiego Liceum i Gimnazjum 
oraz Akademickiej Szkoły Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu

Mgr Bogusław Kołcz – od 1991 r. 
dyrektor IV LO, a następnie Li-
ceum i Gimnazjum Akademickie-
go im. Króla Bolesława Chrobrego 
w Nowym Sączu. W 2012 r. uru-
chomił Akademicką Szkołę Podsta-
wową. Jest autorem licznych publi-
kacji polonistycznych, programów 
nauczania i podręczników szkol-
nych. Za swoją pracę pedagogiczną 
otrzymał dwukrotnie Nagrodę Mini-
stra Edukacji Narodowej. W 2008 r. 
z rąk premiera Donalda Tuska, jako 
pierwszy nauczyciel w Małopolsce, 
odebrał tytuł profesora oświaty.

MATER IAŁ  PROMOCYJNY
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– W ostatnim numerze „Wieści Pode-
grodzkich” kilka stron poświęconych 
jest inwestycjom, które udało się zre-
alizować w gminie. To swoiste pod-
sumowanie również półmetka Pani 
urzędowania w Podegrodziu. Które 
z wymienionych przedsięwzięć szcze-
gólnie warte są podkreślenia?

– Obejmując urząd, zastałam 
budżet gminy w wysokości 31,4 
mln zł, a jej zadłużenie sięgało 6,4 
mln zł. W ciągu dwóch lat urzędo-
wania zwiększyłam budżet do 43,2 
mln zł. Zadłużenie gminy spadło 
do 2,8 mln zł, czyli do 6,5 % bu-
dżetu. Staram się nie dzielić in-
westycji na ważne i mniej waż-
ne. Każdy realizowany projekt, 
zakończone zadanie jest istotne 
dla rozwoju gminy i jej mieszkań-
ców. Co warte podkreślenia inwe-
stycje, o których mowa, udało się 
zrealizować w dużej mierze bez 
większego zaangażowania środków 
własnych. Głównie realizujemy in-
westycje prorozwojowe: drogowe, 
oświatowe, sportowe i gospodar-
cze. Pozyskane pieniądze unijne 
pochodzą nie tylko z projektów 
opiewających na wielkie milio-
ny, ale szeregu mniejszych, jak 
np. remonty dróg, termomoder-
nizacja czy nauka jazdy na nartach 
dla dzieci. Staramy się pozyskiwać 
każde dostępne środki i w mia-
rę równomiernie wspierać każdą 
miejscowość w naszej gminie.

– Ile kosztowały wszystkie zrealizo-
wane inwestycje?

– Ponad 20 mln zł. Środki 
na ten cel pozyskaliśmy z Ma-
łopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodar-
ka, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej, a także budżetu wo-
jewództwa małopolskiego. Dzię-
ki zdobytym funduszom udało 
się zrealizować przedsięwzięcia 
i inwestycje, na które mieszkań-
cy musieliby długo czekać, a cza-
sem ich realizacja przewyższała-
by możliwości budżetowe naszej 
gminy.
– Ma Pani doświadczenie w pisaniu 
projektów, te dla gminy sama Pani 
pisze? 

– Oczywiście, że nie. Stwo-
rzyliśmy zespół pracowników 
odpowiedzialnych za projekty. 
To dzięki ich wiedzy, profesjona-
lizmowi i kreatywności w sięga-
niu po środki unijne możemy po-
chwalić się wysoką skutecznością. 
Sukces w pozyskiwaniu fundu-
szu unijnych to właściwe ich do-
pasowanie do finansowych moż-
liwości, jakie dają poszczególne 
programy, oraz do znajomości lo-
kalnych potrzeb.
– Kolejne projekty już są przygoto-
wane. Które z nich są priorytetowe 
dla gminy?

– Wszystkie projekty są waż-
ne. Aktualnie będziemy realizo-
wać rozbudowę sieci wodociągo-
wej, budowę kanalizacji sanitarnej 

w Podegrodziu, budowę sali gim-
nastycznej w Gostwicy, bibliote-
ki, żłobka i przedszkola w Pode-
grodziu. W tym roku przyjęliśmy 
Strategię Rozwoju Gminy Pode-
grodzie na lata 2013 – 2020, któ-
ra wyznacza nam strategiczne ob-
szary działania.
– A drogi? Na jakim etapie jest spra-
wa tzw. obwodnicy zachodniej? 

– Realizujemy kolejny odcinek 
remontu dróg z programu odbu-
dowy dróg po powodzi (remiza 
w Stadłach – obwodnica). Dzię-
ki dobrej współpracy ze starostą 
będzie realizowany remont drogi 
powiatowej Chełmiec – Naszaco-
wice. W sprawie tzw. obwodnicy 
zachodniej wydana została de-
cyzja środowiskowa. Do 22 mar-
ca zainteresowane strony miały 
czas ewentualnego odwołania się 
od tej decyzji. 
– Mieszkańcy gminy borykają się 
z brakiem wody. Co już zostało zro-
bione, by problem rozwiązać? 

– Wystąpiliśmy do wojewody 
małopolskiego o dofinansowanie 
budowy studni głębinowych. Po-
nadto przeprowadzone zostały ba-
dania elektrooporowe w celu zba-
dania podziemnych zasobów wód 
dla miejscowości Podegrodzie, 
Mokra Wieś, Olszanka i Olsza-
na. W obecnej chwili prowadzo-
ne są negocjacje z firmami spe-
cjalizującymi się w wykonywaniu 

odwiertów poszukiwawczych. 
Musimy zabezpieczyć wodę dla 
zbiorników, a w dalszej kolejno-
ści wybudować wspominany już 
wodociąg.
– Jak Pani widzi gminę Podegrodzie 
za kilka lat? Jaki wytycza kierunek jej 
rozwoju?

– Położenie oraz warun-
ki klimatyczne gminy sprawia-
ją, że działania inwestycyjne na-
kierowane są głównie na rozwój 
infrastruktury komunalnej, tu-
rystycznej i ochrony środowiska. 
Bogata infrastruktura ma być za-
chętą dla inwestorów do lokowa-
niu tu swoich firm. Nie bez zna-
czenia jest fakt, iż przejęto plan 
zagospodarowania przestrzenne-
go całej gminy. Działania zarówno 
te proekologiczne, jak i inwesty-
cyjne, doceniło już wiele insty-
tucji i przedsiębiorstw. Na bazie 
uzbrojonego przez gminę terenu, 
realnego kształtu nabierają pla-
ny inwestycyjne różnych pod-
miotów gospodarczych: Olszana 
Przetwórnia Owoców i Warzyw, 
gospodarstwa agroturystyczne. 
Gmina systematycznie realizu-
je zadania, które bezpośrednio 
wpływają na komfort wypoczyn-
ku przyjeżdżających tu wczaso-
wiczów. Funkcje te dobrze wpi-
sują się w strategię rozwoju gminy 
Podegrodzie. 

Oprac. (EJ)

Skutecznie sięgamy po unijne fundusze 
ROZMOWA  z MAŁGORZATĄ GROMALĄ, wójtem gminy Podegrodzie

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
składam wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom 
gminy Podegrodzie serdeczne życzenia zdrowia, 
spokoju i ciepła rodzinnego.  Niech upłyną w pogodnej 
atmosferze i - oprócz okazji do rodzinnych spotkań 
- będą również okazją do relaksu i wypoczynku. 
Z serdecznymi pozdrowieniami  
Małgorzata Gromala
wójt gminy Podegrodzie  
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Szpital Specjalistyczny
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Szpital położony jest w pobliżu 
centrum miasta, przy ul. Młyńskiej. 
Więcej szczegółowych informacji 

na: www.szpitalnowysacz.pl

Czy mam żylaki?
Żylaki są  to  trwale poszerzone żyły, 

które przybierają postać sznurów, splo-

tów, często z  balonowatym uwypukle-

niem. U kobiet występują 3 razy częściej 

niż u mężczyzn. Związane jest to z wpły-

wem czynników hormonalnych, ciążą oraz 

słabością do wysokich obcasów i zakłada-

nia nogi na nogę.

Pierwszym objawem żylaków są  naj-

częściej poszerzone żyłki na udach i pod-

udziach, tzw. „naczynka”, z czasem pojawia 

się dyskretne uwypuklenie żył, najczęściej 

pod kolanem oraz obrzęki. Już wtedy na-

leży zadbać o swoje nogi, by opóźnić mak-

symalnie rozwój żylaków.

Leczyć czy nie leczyć?
Z pewnością leczyć! Żylaki to nie tylko 

defekt kosmetyczny –  nieleczone mogą 

prowadzić do powstania przebarwień, za-

niku tkanki podskórnej a nawet owrzodzeń 

i utrzymującego się stanu zapalnego skóry, 

trudnego do leczenia.

Leczenie żylaków najlepiej jest rozpo-

cząć od  razu, gdy pojawią się „naczyn-

ka”. Istnieje wiele sposobów by opóźnić 

rozwój żylaków, które nie wymagają in-

terwencji specjalisty. Gdy pojawią się już 

w pełni rozwinięte żylaki – należy skon-

taktować się z lekarzem – dobierze naj-

lepszą terapię by zapobiec uporczywym 

powikłaniom.

W leczeniu żylaków stosu-
je się metody zachowawcze 
i operacyjne.

Te  pierwsze są  najlepszym wyborem 

dla tych pacjentek, u których pojawiają się 

„naczynka” a także dla tych, u których cho-

roba ma małe nasilenie i jest ograniczona. 

Metody zachowawcze w większości moż-

na stosować profilaktycznie – w ciąży, je-

śli pracuje się w pozycji siedzącej, ma się 

nadwagę, czy też kiedy osoby z najbliższej 

rodziny cierpią z powodu żylaków.

Leczenie operacyjne żylaków naj-

korzystniejsze jest w  zaawansowanym 

stadium żylaków, a także gdy towarzyszy-

ły im powikłania takie jak pęknięcie żyla-

ka czy zakrzepica.

Metody zachowawcze.
Aktywny styl życia –  wskazany już 

przy pierwszych objawach a także w celu 

profilaktyki.

Zalecana jest:
•  Regularna gimnastyka, szczególnie: 

spacery, pływanie i jazda na rowerze.

•  Dążenie do prawidłowej wagi, wskaź-

nik BMI (masa ciała/wzrost w me-

trach²) powinien zawierać się między 

18,5 a 24,9,

•  Noszenie płaskich butów, te na wyso-

kim obcasie powinno zarezerwować się 

na wyjątkowe okazje; jeśli jednak bez 

obcasa trudno się obejść – wybierać 

te niższe, najwyżej 3–4 cm,

•  Prawidłowa dieta, bogata we włókna 

roślinne – zapobiega zaparciom,

•  Odpoczywanie w pozycji leżącej z unie-

sionymi nogami, np.: na poduszce, tak, 

by podparte były nie tylko stopy ale tak-

że łydki,

•  Unikanie długotrwałego stania – gdy 

jest to niemożliwe, pomóc może cho-

dzenie w miejscu, napinanie łydek,

•  Unikanie długiego siedzenia, zwłaszcza 

z założoną nogą na nogę,

•  W pracy siedzącej należy robić prze-

rwy chociaż na krótki spacer, a w cza-

sie siedzenia poruszać stopami w górę 

i w dół,

•  Unikanie sportów, które powodu-

ją tzw. napinanie tłoczni brzusz-

nej, czyli np.: podnoszenia ciężarów, 

wioślarstwa,

•  Rezygnacja z gorących kąpieli, ciasne-

go ubioru.

Leczenie stopniowanym uciskiem 

–  czyli stosowanie rajstop i  pończoch 

uciskowych lub bandaży elastycznych. 

Metoda ta  przeznaczona jest dla pań, 

u  których wystąpiły już pierwsze obja-

wy. Należy jednak pamiętać, by rodzaj 

ucisku dobrał lekarz. Są różne klasy uci-

sku, stosowane w zależności od zaawan-

sowania choroby. Pończochy powinny 

być wykonane na zamówienie, po zmie-

rzeniu obwodów kończyny. Gdy zostaną 

zalecone przez lekarza, zakładać je na-

leży rano, przed wstaniem z  łóżka, po-

nieważ nie wolno stosować ucisku, gdy 

wystąpi obrzęk.

Podsumowując: zmiana stylu życia 

jest bardzo skuteczną metodą profilak-

tyki a także dobrym sposobem leczenia 

wspomagającego i  opóźniającego roz-

wój choroby. Można ją stosować samo-

dzielnie, niezależnie od wizyty w poradni 

chirurgicznej. Decydując się na  me-

tody z  zastosowaniem ucisku lub je-

śli inne sposoby nie przynoszą efektu, 

należy skonsultować się z  lekarzem. 

Należy stosować się do  jego zaleceń 

i  kupić pończochy, które są  dostoso-

wane do obwodu kończyny. Nie należy 

inwestować w gotowy produkt bez kon-

sultacji ze specjalistą.

Metody inwazyjne.
Lekarz może je zalecić gdy żylakom towa-

rzyszy znaczny obrzęk lub inne objawy, takie 

jak: zapalenie żylaków, krwawienie, owrzo-

dzenia, a także gdy leczenie zachowawcze 

nie przynosi oczekiwanej poprawy lub żyla-

ki stanowią dla kobiety defekt kosmetyczny.

Do metod inwazyjnych 
zalicza się:

Skleroterapię – polega ona na wstrzyk-

nięciu środka chemicznego, który powodu-

je zamknięcie naczynia.

Zabiegi małoinwazyjne –  wybiór-

cze przecinanie i podwiązywanie żył oraz 

kriochirurgia żył, czyli „mrożenie” wybra-

nych żył, które w  rezultacie przyklejają 

się do metalowej sondy i są  razem z nią 

usuwane.

Tradycyjne zabiegi 
chirurgiczne.

Lekarz, analizując stopień zaawanso-

wania choroby, wskazania do  wykonania 

zabiegu oraz obecność przeciwwskazań 

do  różnych metod, zaleci najlepsze roz-

wiązanie. Należy jednak pamiętać, że za-

bieg chirurgiczny nie usuwa przyczyny 

żylaków, dlatego stosowanie profilaktyki 

wciąż pozostaje zasadne – po zabiegu ży-

laki mogą nawracać.

Źródło: pastylka.pl

Leczenie żylaków kończyn dolnych

Z okazji Świąt Wielkanocnych,Z okazji Świąt Wielkanocnych,
najserdeczniejsze życzenia pogody ducha, najserdeczniejsze życzenia pogody ducha, 

wiary w ludzi, umiejętności dostrzegania piękna wiary w ludzi, umiejętności dostrzegania piękna 
otaczającego świata,wiosennego optymizmu otaczającego świata,wiosennego optymizmu 

- pracownikom, pacjentom, mieszkańcom Sądecczyzny- pracownikom, pacjentom, mieszkańcom Sądecczyzny
składa składa 

Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J.Śniadeckiego 
w Nowym Sączu.w Nowym Sączu.

Wesołego Alleluja !Wesołego Alleluja !
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WSB–NLU – numer jeden 
w Małopolsce 

„Szkoła powinna przygotowywać 
do przyszłej pracy, dawać absolwen-
towi potencjał pozwalający na szybkie 
i w miarę bezbolesne dostosowanie się 
do potrzeb pracodawcy” – piszą auto-
rzy Rankingu Szkół Wyższych, opu-
blikowanego przez „Wprost”. Wyż-
sza Szkoła Biznesu – NLU znalazła się 
na 34. miejscu pośród 50 szkół wyż-
szych (publicznych i niepublicznych), 
których absolwenci są najbardziej po-
szukiwani przez pracodawców. – Jeste-
śmy numerem jeden wśród uczelni nie-
publicznych w Małopolsce. W rankingu 
z podziałem na kierunki zajęliśmy miej-
sce 10. dla kierunku zarządzanie i mar-
keting – mówi DTS Tadeusz Węgrzyń-
ski dyrektor ds. studencki WSB–NLU. 

Źródło: www.wprost.pl/ar/392170/
Ranking–szkol–wyzszych

Kara dla Kluski za wycięcie drzew 
„Bez większego echa przemknę-

ła informacja zamieszczona kilka dni 

temu gdzieś na biznesowych stronach 
"Rzeczpospolitej” […] Roman Kluska 
będzie musiał zapłacić ponad 100 tys. 
zł kary za... wycięcie dwóch drzew 
na swojej posiadłości. 

Biznesmenowi opłatę naliczono 
pomimo tego, że nieszczęsne drze-
wa wyrosły na nieruchomości już 
po zakwalifikowaniu jej w obowią-
zującym w latach 60. miejscowym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego na cele budowlane. Klu-
ska odwołał się od decyzji – rzecz ja-
sna na próżno.

– Wyroki WSA, a następnie NSA 
okazały się dla Romana Kluski nieko-
rzystne. Oba sądy różniły się co prawda 
w interpretacji wspomnianego przepi-
su (WSA – że należy brać pod uwa-
gę plany poprzednie i obecne, NSA 
– że decyduje aktualny plan lub jego 
brak). Oddaliły jednak skargi, ponie-
waż wybór jednej z interpretacji nie 
może być rażącym naruszeniem pra-
wa, prowadzącym do stwierdzenia nie-
ważności decyzji – czytamy w "Rz".”
Za: Marcin Fijołek, Kluska otrzymał ponad 

100 tys. zł…, wpolityce.pl, 25.03.2013

R E K L A M A

Zdrowych, radosnych 
i spokojnych

Świąt Wielkanocnych 
życzy

Firma Vidok 
w Nowym Sączu

R E K L A M A

Wesołego Alleluja !
Pogody ducha,dużo zdrowia, radości, 
smacznego jajka, mokrego dyngusa, 

mnóstwo wiosennego optymizmu, 
oraz samych sukcesów

życzy 
MOSiR Nowy Sącz

  

CChhcceesszz  ppoommóócc  iinnnnyymm??  

PRZEKAŻ 

1% PODATKU 
STOWARZYSZENIU  

NOWOSĄDECKA WSPÓLNOTA  
W NOWYM SĄCZU 

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota zajmuje się pełnieniem bezinteresownej służby 
społecznej realizowanej w każdym środowisku. Do jego głównych celów należy przede wszystkim 
niesienie pomocy ludziom niepełnosprawnym i odrzuconym społecznie, ludziom starszym, samotnym 

i biednym a także wspieranie dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie pragnie działać w sposób 
konkretny, podejmować wymierne i niezbędne zadania, możliwie szybko i efektywnie odpowiadać 

na zapotrzebowanie społeczne a także zawsze służyć pomocną dłonią.  
KRS: 0000313330  

 

DZIĘKUJEMY! 

R E K L A M A

WYŁOWIONE Z  S IEC I
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Zapraszamy do naszych punktów sprzedaży w Nowym Sączu: 
ul. Batalionów Chłopskich 31, ul. Kopernika 11 (stoisko w Biedronce), ul. Zdrojowa 14 (stoisko w Delikatesach Kajman)

Wszystkim Partnerom, Klientom,
smakoszom naszych produktów

zdrowych, radosnych i smacznych
wi t Wielkanocnych

ycz
Zak ady Mi sne Laskopol

R E K L A M A

NA KONIEC TYGODNIA

PODRÓŻE I  WOLONTARIAT. 
– W Indiach nie znajdziesz ludzi spie-
szących się, każdy ma czas na kilku-
minutową lub kilkugodzinną drzemkę 
w pobliskim parku bez względu na to, 
czy właśnie ma na sobie drogi gar-
nitur i zaraz spotyka się z klientem, 
czy po prostu mieszka w tym parku 
na co dzień – opowiadają Elwira Policht 
i Krzysztof Haładus, członkowie AIESEC 
Polska Komitetu Lokalnego Nowy Sącz, 
dzięki któremu wyjechali do Indii w ra-
mach wymiany młodzieżowej.

Komitet Lokalny Nowy Sącz działa już 
od 1996r. Tylko w ciągu dwóch ostat-
nich lat pomógł wyjechać na praktyki 
zagraniczne i wolontariat 20 osobom. 
Elwira i Krzysztof skorzystali z szansy 
i teraz namawiają innych do wolonta-
riatu, który nie tylko dał im satysfak-
cję z niesienia pomocy innym, ale po-
zwolił poznać nową kulturę: 

„Incredible India – tym hasłem 
Indie promują swój kraj od 2002 
roku. W październiku 2012 roku po-
stanowiliśmy sprawdzić, co tak na-
prawdę czyni Indie niesamowitym 
przeżyciem dla każdego, kto od-
wiedził choćby na chwilę gospodar-
czą potęgę coraz częściej zaliczaną 

do Azjatyckich Tygrysów – opowia-
dają wolontariusze. – Od początku 
wiedzieliśmy, że typowe zwiedza-
nie polegające na zaliczeniu kilku 
popularnych miejsc turystycznych 
nie pozwoli nam na bliskie poznanie 
hinduskiej kultury. Zdecydowaliśmy 
się więc na pracę jako wolontariusze 
uczący języka angielskiego w jed-
nym z największych NGO w Indiach 
Prayas, który umożliwiają bezdom-
nym, ubogim dzieciom w każdym 
wieku edukację, pomoc w znalezie-
niu pracy, wyżywienie, opiekę. Moż-
liwość wyjazdu na wolontariat zna-
leźliśmy dzięki AIESEC, studenckiej 
organizacji, której celem jest pomoc 
studentom w wyjeździe na prakty-
ki i wolontariat zagraniczny na ca-
łym świecie. 

***
Pierwsze zderzenie z indyjską rze-

czywistością to niesamowity tłok 
i hałas przed lotniskiem, trzecia go-
dzina w nocy, 34 stopnie gorąca 
i brak pojęcia, jak nazywa się uli-
ca, na której mieści się nasz hotel. 
Mimo to dwie minuty później by-
liśmy w taksówce, której właści-
ciel sam nas znalazł, pomógł nam 

skontaktować się z managerem ho-
telu, błądził po stolicy Indii przez 1,5 
godziny, ale finalnie udało nam się 
spędzić naszą pierwszą noc w bar-
dzo dobrych warunkach, w indyj-
skiej pościeli.

W Polsce potrafimy od kilkuna-
stu lat robić zakupy w sklepie, za-
mówić taxi, wysłać list, kupić bilet 
na pociąg. W Indiach każda z tych 
rzeczy to nowa przygoda, przy któ-
rej za każdym razem poznawaliśmy 
nowych przyjaznym nam Hindusów, 
którzy chętnie opowiadali o swojej 
kulturze, oprowadzali nas po mie-
ście, czasem zapraszali na obiad 
do swojego domu, a jeszcze częściej 
na ślub kogoś z rodziny. W Indiach 
nie znajdziesz ludzi spieszących się, 
każdy ma czas na kilkuminutową lub 
kilkugodzinną drzemkę w pobliskim 
parku bez względu na to, czy wła-
śnie ma na sobie drogi garnitur i zaraz 
spotyka się z klientem, czy po prostu 
mieszka w tym parku na co dzień. 
Cierpliwość to bardzo cenna umiejęt-
ność każdego turysty, ale już po kilku 
dniach sami żyliśmy według indyj-
skiego zegara, który bardzo powoli 
tykał do końca naszej przygody. Co-
dzienność, choć i tak bardzo barwna, 

wzbogacona o tradycyjną przepyszną 
hinduską kuchnię, okazała się waka-
cyjnym rajem mimo kilkugodzinnej 
pracy w organizacji.

***
Nasza codzienna praca nauczy-

cieli angielskiego, polegała na pro-
wadzeniu interaktywnych gier 
i zabaw uczących podstaw języka. 
Najcenniejszym wynagrodzeniem 
było codzienne witanie nas okla-
skami i okrzykami szczęścia, pyta-
nia dzieci po każdych zajęciach, czy 
na pewno jutro przyjdziemy, i radość 
z tego, że dziś znowu będą mogły na-
uczyć się czegoś nowego. Satysfak-
cja z umożliwienia im tego, co każde 
dziecko w Europie ma zapewnio-
ne, była ogromna i przebijała nasze 
wszystkie dotychczasowe zawodo-
we doświadczenia. 

***
Czy przekonaliśmy się dlaczego 

Incredible India? Tak. Mozaika róż-
norodności, kultur, religii, stylów 
życia, która dla każdego podróżni-
ka zapewne wyglądała całkowicie 
inaczej. Dla nas to inne niż widzia-
ne w telewizji slumsy, w których 

pracowaliśmy, ubogie restauracje 
i rozklekotane stragany oferujące 
najlepszą kuchnię, bezdomni guru 
wiedzący znacznie więcej o świecie 
i człowieku niż wynikało to z ich wy-
glądu i zapachu, wielkie galerie han-
dlowe, fabryki i błyszczące biurowce, 
mały bar mleczny u podnóża Hima-
lajów w świętym miasteczku z wi-
dokiem na Ganges, w którym za-
miast krzeseł są stare kolorowe koce 
(i przepyszny imbirowy napój). 

Dziś jedyne, czego żałujemy to to, 
że nie zdecydowaliśmy się na dłuższy 
wyjazd. Przygoda w Indiach zmieni-
ła nasze spojrzenie na świat i utwier-
dziła nas w przekonaniu, że podróże 
rzeczywiście kształcą. Dzięki zmia-
nie codziennej perspektywy wyda-
je nam się, że nabyliśmy znacznie 
więcej praktycznych umiejętności, 
niż moglibyśmy na ciekawej prak-
tyce zawodowej w kraju. Marzymy 
o powrocie do Indii za kilka lat, może 
skorzystamy z zaproszenia na jeden 
z indyjskich ślubów, ale póki co wiele 
innych miejsc czeka, żeby je odkryć. 
Może wyjazd na praktykę z AIESEC 
do Chin?”.

ELWIRA POLICHT, 
KRZYSZTOF HAŁADUS

Praca i wakacje w raju 
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