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O Newagu w ostatnich dniach było głośno. Sądecka firma znalazła się w programie 
Luxtorpeda, podpisała kontrakt na dostawę 12 pociągów dla Małopolski. Rozmowa 
z prezesem Newagu Zbigniewem Konieczkiem str. 7
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MOLMEM

Prima Aprilis był okazją do 
wyciągnięcia z polityczne-
go niebytu Artura Czernec-
kiego – byłego radnego. Jak 
podało Radio RDN Czernecki 
ma zastąpić Ryszard Nowa-
ka na stanowisku prezydenta 
miasta. W sobotę 2 kwietnia 
informację zdementowa-
no. Uspokajamy, to był tyl-
ko żart!

WIĘCEJ MOLMEMÓW ZNAJDZIESZ NA:

KARTKA Z KALENDARZA

8 kwietnia (1932) 
W sądeckich zakładach kolejowych został zbudowany pierwszy szybo-

wiec. Budowę ostatniego egzemplarza szybowca (na zdjęciu), typu Komar 
bis, zakończono 25 sierpnia 1939.

REKLAMA

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Arkadia nad Popradem
Krakowskie Wydawnictwo 

Edukacyjne, którego współzało-
życielem i długoletnim szefem li-
terackim jest prof. Bolesław Faron, 
wydało zbiór 99 wierszy Wandy 
Łomnickiej-Dulak pt. „Na mapie 
serca”. Poetka jest znaną autor-
ką regionalną z Piwnicznej-Zdro-
ju, jej liryczną arkadią jest Beskid 
Sądecki i Poprad. 

Świat poezji Wandy, jak za-
uważa jej przyjaciel i krytyk, też 
człowiek pióra, Wojciech Kudy-
ba, składa się z elementów pier-
wotnych i wiecznych: „Dom, zie-
mia, rzeka, drzewo, wiatr, dolina, 
skała – wszystko to, choć poddane 
przemijaniu, okazuje się w istocie 
nieśmiertelne, tętniące rytmem 
wieczności”. W opublikowanym 

tomiku dominują utwory poświę-
cone nadpopradzkiej przyrodzie, 
najbliższej rodzinie, zwłaszcza 
rodzicom, a także zagadnieniom 
religijnym i przemijaniu. Pro-
fesor Faron nie kryje zachwy-
tu: „To piękna, łagodna poezja 
o Bogu, ludziach i o przyrodzie. 
Mimo że od czasu do czasu mówi 
o rzeczach ostatecznych, o śmier-
ci, o odejściu najbliższych, jest to 
poezja optymistyczna, pełna wia-
ry, miłości, nadziei…”.

Dodajmy, że część wierszy pi-
sanych jest gwarą Czarnych Górali, 
a autorka znakomicie operuje tym 
językiem. Zdradzę pewną tajem-
nicę: niżej podpisany jest fanem 
twórczości pani Wandy od mo-
mentu jej debiutu w śp. tygodniku 

„Dunajec” w 1987 r. Mój Boże, to 
już prawie 30 lat, a pani Wan-
da wciąż imponuje młodzieńczą, 
pełną entuzjazmu i krystalicznej 
szczerości weną twórczą.

JERZY LEŚNIAK
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Rozmowa z managerem 
LUDOMIREM HANDZLEM

- W listopadzie 2014 r., kiedy był Pan 
kandydatem na prezydenta Nowego 
Sącza, nagle Pan zniknął…

- Wyborcy zadecydowali, kto bę-
dzie prezydentem Nowego Sącza i ja 
oczywiście ten wybór szanuję. Musia-
łem natomiast zagospodarować swój 
wolny czas i potencjał.
- Był Pan sfrustrowany osiągniętym wyni-
kiem wyborczym?

- Wręcz przeciwnie, byłem zasko-
czony bardzo pozytywnie, że tylu są-
deczan oddało na mnie głos. Zabra-
kło 188 głosów. Widać, że Nowy Sącz 
oczekiwał na dobrą zmianę. A poje-
chałem do Warszawy, bo musiałem 
zarabiać na życie.
- Welcome Airport Servises to firma, któ-
rą Pan ponad rok kierował.

- To była bardzo ciekawa przy-
goda managerska. Firma ma siedem 
lokalizacji w Polsce przez Warsza-
wę, Katowice, Gdańsk, 1400 osób 
zatrudnionych, 140 mln zł obrotu 
rocznego.
- Do czego był Pan potrzebny tej firmie, 
dlaczego miała kłopoty?

- Potrzebne było świeże spojrze-
nie i podejście restrukturyzacyjnie. 
Generalnie restrukturyzacja kojarzy 
się ludziom ze zwolnieniami.
- A Pan zaczął przyjmować?

- Zacząłem 
przyjmować, 

p o d n o s i ć 
w y n a g r o -
dzenia, pra-
wie 500 
osób dosta-

ło w zeszłym 
roku podwyżki. 

Po wstępnej dia-
gnozie uznałem, że zatrudnienie 
trzeba ustabilizować, docenić osoby 
najbardziej efektywne, wartościowe 
dla firmy i podnosić wynagrodzenia.
- To brzmi trochę jak bajka.

- Niekoniecznie, restrukturyzacja 
dotyczy przychodów, kosztów, ale 
to też stabilizacja zatrudnienia. Za-
trzymanie najlepszych pracowników 
to też restrukturyzacja kosztowa, bo 
wykształcenie pracownika, który ła-
two ucieka, dostając lepszą propozy-
cję, jest bardzo drogie.
- I gdyby nie ostatnie wydarzenia, ci-
sza o Ludomirze Handzlu trwałaby nadal. 
Nie chodzi nawet o niedawne odwołanie 
Pana ze stanowiska przez ministra infra-
struktury. Prawdziwą bombą był fakt, że 
związkowcy z NSZZ Solidarność w piśmie 
do ministra zapowiedzieli akcję strajkową 
w obronie prezesa Handzla.

- Bardzo miło, jeśli załoga dostrze-
ga efekty pracy.
- Związkowcy swoimi żądaniami zwy-
kle szkodą firmom, a tutaj mówią jed-
nym głosem.

- Zysk za styczeń to 3,5 mln zł, 
a spokojnie można osiągnąć wy-
nik 7-8 mln zł w skali tego roku.
- Zapowiada Pan zysk na poziomie 
7 mln zł, a minister infrastruktury od-
wołuje takiego dobrego managera?

- Nigdy nie podważałem prawa 
właściciela PPL Porty Lotnicze do 
doboru kadry zarządzającej, czyli 
rad nadzorczych i zarządu.
- Już 20 lat temu, gdy pracował Pan 
w Ministerstwie Skarbu Państwa, wie-
dział Pan, że kiedy przychodzi nowa 
ekipa rządząca następuje zmiana?

- Zawsze trzeba zdiagnozo-
wać sytuację, takiej oceny musi 
dokonywać nowy minister czy 
nowy właściciel. Audyt, który zo-
stał dokonany na początku roku 
w spółce przez radę nadzorczą 
i ministerstwo, wypadł pomyśl-
nie. Dokonano jednak zmiany 
i nie obrażam się, szanuję decyzję 
o moim odwołaniu.
- Wraca Pan do ambicji samorządo-
wych, będzie Pan startował jeszcze 
w wyborach prezydenckich?

- Nigdy nie mów nigdy. Jestem 
cały czas zaangażowany w prace 
koncepcyjne Koalicji Nowosądec-
kiej. Spotykamy się, dyskutuje-
my o najlepszych rozwiązaniach 
dla miasta. Wyjeżdżamy studyj-
nie do innych miast, gdzie pod-
glądamy rozwiązania. Tworzy się 
mocny zespół, który zapropo-
nuje ciekawe rozwiązania przed 
następnymi wyborami samorzą-
dowymi. Mam nadzieję, że moja 
koncepcja aktywnego zarządza-
nia miastem będzie doceniona. 
Miasto jest podobne do przedsię-
biorstwa. Oczywiście ma pewne 
funkcje społeczne, kulturalne, 
ale zyskiem ma być podniesienie 
standardu życia mieszkańców.
- Nie zdradzi Pan, co teraz będzie 
robił?

- Na razie przygotowuję się 
do bierzmowania córki i pierw-
szej komunii św. syna. Później 
na pewno będę szukał nowych 
wyzwań.

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ

WYKORZYSTANO FRAGMENTY WYWIADU 
DLA REGIONALNEJ TELEWIZJI KABLOWEJ 

W NOWYM SĄCZU

Ważny temat

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Nie obrażam się, szanuję decyzję o moim odwołaniu
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Rozmowa 
z wiceministrem 
finansów WIESŁAWEM 
JANCZYKIEM

- Pańskie życie i kariera zdecydowanie 
przyspieszyły.

- Przyspieszyły w tym sensie, 
że będę musiał więcej czasu po-
święcić na pracę w Warszawie, choć 
i tak niemało go poświęcałem. Tempo 
pracy też muszę przyspieszyć, gdyż 
nie można zmarnować ani godzi-
ny działając z takim umocowaniem. 
W Ministerstwie Finansów je-
stem jedynym sekretarzem stanu 
i w zakresie swoich kompetencji 
mam zastępować ministra Pawła 
Szałamachę.

- Spodziewał się Pan tej funkcji?
- Takich funkcji nie można so-

bie wyprosić, ani się na nie wcze-
śniej umówić. Nie można ich tak-
że odmówić.

- Ale jakoś się zostaje tym ministrem. 
W pewnym momencie dzwoni telefon, 
dzwoni pani premier i…

- Myślę, że jest to skutek bardzo 
rozległych uzgodnień. Zadzwonił 
telefon od ministra Pawła Szałama-
chy, który zaprosił mnie do pracy 
w swoim zespole. Ostatecznie no-
minację, na jego wniosek, podpisa-
ła przed świętami pani premier Be-
ata Szydło.

- Rozmawiała z Panem?
- Rozmawiałem z panią premier 

wielokrotnie. Pracowaliśmy razem 
jeszcze przy Kongresie Programo-
wym w Katowicach, ale i wcześniej 
przez wiele lat. Cały czas pani pre-
mier i ja byliśmy członkami sejmo-
wej Komisji Finansów Publicznych. 
Wielokrotnie miałem zaszczyt ją za-
stępować w prezydium tejże ko-
misji. Może to był powód, bo pani 
premier znała zakres moich możli-
wości i umiejętności pracy w zespo-
le. Praktycznie wszystkie pomysły 
legislacyjne Ministerstwa Finan-
sów idą do Komisji Finansów Pu-
blicznych i podkomisji tejże komisji. 

W poprzedniej kadencji kierowa-
łem pracą podkomisji stałej ds. in-
stytucji finansowych, przez cały ten 
czas ponad ośmiu lat byłem człon-
kiem tej podkomisji. 

- Nie boi się Pan tej odpowiedzialności? 
Ministerstwo Finansów to stan finansów 
nie tylko państwa – ale stan finansów 
każdej polskiej rodziny. Jedna zła decy-
zja, nierozważny krok, mogą skutkować 
kłopotami nas wszystkich na długie lata.

- Zdecydowanie. Myślę, że dzi-
siaj w tym resorcie są ludzie, jed-
ną z nich jest minister Szałamacha, 
którzy szukają osób odpowiedzial-
nych – takich, które nie  zdekom-
ponują systemu finansów publicz-
nych. Mamy rozległe postulaty do 
zrealizowania, wynikające z pro-
gramu zaprezentowanego w kam-
panii wyborczej. 

- Na przykład program 500 +?
- 500 + i nie tylko. Mamy kwo-

tę wolną od podatku, również ob-
niżenie wieku emerytalnego, sze-
reg innych pomysłów. Cały czas 
schodzą nowe propozycje i odpo-
wiedzialność rzeczywiście ciąży na 
resorcie. On musi być taką kotwi-
cą, która nie pozwoli zanadto się 
rozpędzać, bez uzyskania danych o 
tym, że finanse publiczne mają się 
dobrze i są naprawiane. Martwiło 

mnie to, że przez ostatnie osiem lat, 
za każdym razem, gdy przychodzi-
ła ustawa budżetowa, tworzono do-
kument schematyczny, dokument 
kontynuacji ubiegłego roku. Wła-
ściwie niewiele się tam zmieniało. 
Żartowałem, że ktoś zaawansowa-
ny w Exelu, napisałby ten budżet. 
Budżet, który realizujemy w 2016 
r., zawiera nowe elementy: po-
datek od instytucji finansowych, 
właśnie sprawnie przeprowadzony 
przez Komisję Finansów. Nie było 
jakichś gwałtownych protestów, 
a to przecież pół miliarda złotych 
dochodów budżetowych tylko w 
tym roku. Były też pomysły podat-
ku od hipermarketów.

- Od kiedy objął Pan stanowisko, nie 
miewa pan bezsennych nocy? Może Pan 
z całą odpowiedzialnością powiedzieć, 
że program 500+ albo obniżenie wie-
ku emerytalnego nie przewrócą finan-
sów publicznych? Będą na to potrzebne 
ogromne pieniądze.

- Działam w sposób odpowie-
dzialny. Zastaliśmy system po-
datkowy, który uległ dużej erozji. 
Przypomnę, że gdy oddawaliśmy 
władzę w 2007 r., efektywność po-
datkowa była lepsza. Była lepsza 
o cztery punkty procentowe do 
wzrostu PKB, a zatem dzisiaj w ka-
sie państwa brakuje kilkudziesięciu 

miliardów zł. Przywrócenie  rzetel-
ności podatkowej, zachęta do pła-
cenia podatków nie tylko dla mi-
kro, małych i średnich firm, ale 
dla korporacji i dla podmiotów za-
granicznych, powinna poprawić 
tę sytuację. Powiem więcej, jest 
oczekiwanie rządu, ale i parlamen-
tarzystów, żeby do Sejmu przy-
szły projekty, które w uzasadnieniu 
będą pokazywać dodatnie skutki 
finansowe dla budżetu państwa – 
kwoty miliardowe. 

- Projekty oddolne, społeczne, 
obywatelskie?

- Mam na myśli raczej projekty 
przepracowane z udziałem parla-
mentarzystów, projekty klubowe 
- projekty, którym zostanie nada-
ny kształt w Ministerstwie Finan-
sów, które będą miały w uzasadnie-
niu optymistyczne zapisy odnośnie 
wrostu dochodów do budżetu pań-
stwa.  Chcę też powiedzieć z całym 
przekonaniem, że kwestia poprawy 
warunków realizacji budżetu bę-
dzie realizowana nie tylko poprzez 
resort finansów, ale również resort 
rozwoju i infrastruktury. Mamy po-
mysł na Mieszkanie+. W niedzie-
lę pani premier zapowiedziała, że 
na dniach zostanie on przedłożony 
opinii publicznej. Mamy plan Mora-
wieckiego, mamy kwestię odbudwy 

przemysłu stoczniowego. To są rze-
czy, które synchronicznie, kiedy 
zaczną dobrze działać, poprawią 
parametry wzrostu gospodarczego, 
a zatem sytuację dochodów budże-
tu państwa.

- Powiedział Pan na konferencji praso-
wej: „Kierowałem zawartością wypo-
wiedzi klubu PiS przy sprawach budże-
towych”. Co to znaczyło? 

- Oddano mi do kierowania 
sprawy, które przy ustawie budże-
towej były podnoszone przy pierw-
szym i drugim czytaniu w ramach 
stanowiska klubu parlamentarne-
go. Polecam gorąco moje wypo-
wiedzi opiniujące w imieniu Klubu 
Parlamentarnego PiS ustawę bu-
dżetową. Mam świadomość tego, 
że zrealizowanie tych powiększo-
nych dochodów budżetowych nie 
będzie proste. Postulaty programo-
we realizujemy w pewnym kalen-
darzu, nie realizujemy ich od razu. 
Uważamy, że program 500+ jest 
najważniejszy.

- Powiedział Pan: nie będzie łatwa ta 
realizacja zadań budżetowych. A jak się 
nie uda?

- Na pewno się uda. Mamy dużo 
dobrych pomysłów, które lada mo-
ment będą materializowane. Nie 
wchodzę do ministerstwa, żeby się 
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REKLAMA

,, Nie żyjemy, aby umierać… ale umieramy, aby żyć wiecznie”
 M.Buchberger

Naszej drogiej koleżance

Elżbiecie Pyszczak
wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu śmierci 

Ś+P
Syna  RAFAŁA

składają 
koleżanki i koledzy z Dobrego Tygodnika Sądeckiego

OGŁOSZENIE

rozglądać po ścianach i zastana-
wiać. Albo dopytywać urzędników, 
w jaki sposób chcieliby nam pomóc 
– obywatelom i państwu. Przycho-
dzę do ministerstwa mając pewien 
plan działania.

- Od czego Pan zacznie?
- Mając wiedzę o tym, jak moi 

poprzednicy czasami się zagalopo-
wywali, chcę, żeby na to wszystko 
zostało nałożone stanowisko szefa 
resortu, ministra Pawła Szałamachy. 
Jesteśmy drużyną i chciałbym, aby to 
właśnie on i pani premier Beata Szy-
dło, komunikowali opinii publicznej 
nasze najważniejsze pomysły. Uwa-
żam, że najważniejszy komunikat, 
któremu będziemy podlegać jako 
społeczeństwo zainteresowane na-
prawą państwa, powinien być prze-
kazany w momencie, gdy do takiego 
działania przekonany jest rząd.

- Jest Pan z wykształcenia polonistą, ale 
woli Pan pracować na liczbach?

- Zdobyłem wykształcenie hu-
manistyczne na dobrym uniwer-
sytecie. Kończyłem też elektronikę 
w sądeckim bardzo dobrym Techni-
kum Elektrycznym.

- Duży rozrzut: elektronika, polonistyka, 
minister finansów.

- Na tamtym etapie spotkałem 
wielu humanistów, którzy byli fan-
tastycznymi ludźmi, zapalili mnie do 
tego. Poza tym zachwyciłem się św. 
Tomaszem z Akwinu, który mówił: 

„Ucz się wszystkiego, a potem oka-
że się, że nic nie jest zbędne”. Stara-
łem się wchodzić w różne dziedzi-
ny życia społecznego i gospodarki. 
Ta moja karta jest naprawdę bardzo 
rozległa. Pięć lat w biurze makler-
skim przy terminalu, dobrze odro-
biona giełda rynków finansowych na 
całym świecie.

- To ciekawe zajęcie?
- Bardzo ciekawe. Na tamtym eta-

pie było dla mnie fascynujące. Po-
tem osiem lat spędziłem jako osoba 
kierująca pionem handlowym jed-
nego z największych banków byłego 
województwa sądeckiego, BGŻ S.A., 
który realizował sektorową pomoc 
państwa. 38 linii kredytowych dla sa-
mego sektora przetwórstwa rolnego 
i spożywczego.

- Pierwsi z tego banku zadzwonili 
z gratulacjami?

- Przyjaciele rzeczywiście dzwo-
nili. Niewiele osób już tam zosta-
ło z drużyny, w której wówczas 
pracowałem. Potem pracowałem 
w ZEW Niedzica S.A: najpierw 
w pracach Rady Nadzorczej - byłem jej 
przewodniczącym, potem jako prezes. 
Stamtąd poszedłem do REMAK S.A. 
na Śląsk, do Katowic, do spółki za-
trudniającej tysiąc osób, plus trzysta 
w Hiszpanii. Na to zwrócił uwagę mi-
nister Paweł Szałamacha, działaliśmy 
razem. On był wiceministrem skar-
bu i to jemu podlegał sektor maszy-
nowy. Wtedy się poznaliśmy. Potem 

pracowaliśmy razem w Komisji Fi-
nansów Publicznych. On był bardzo 
zadowolony z tej współpracy.

- Gdzieś Pan powiedział: „cechuje mnie 
benedyktyńska pracowitość”…

- Bardzo cenię pracę w grupie, nie 
jestem showmanem, nie mam zapału 
do opowiadania o tym, czym się zaj-
muję. To też jest chyba cecha, która zo-
stała dostrzeżona w Warszawie. Przez 
lata pracowałem w sposób zdetermi-
nowany nad różnego rodzaju doku-
mentami, o czym wyborcy nie byli in-
formowani, bo nie było takiej potrzeby. 
Była to praca rzetelna, merytoryczna, 
dawała dużą wartość dodaną. 

- Znajomi, którzy usłyszeli, że idę na roz-
mowę z wiceministrem finansów, po-
prosili, aby zadać pytanie, kiedy przed-
siębiorca będzie traktowany jak partner 
państwa, budujący PKB, a nie jak poten-
cjalny przestępca?

- Podzielam odczucia naszych 
przedsiębiorców. Było dużo kontro-
li w polskich firmach, nie było nato-
miast odwagi, aby sprawdzać stany 
finansowo-księgowe i dokumen-
ty dotyczące obrotu gospodarcze-
go w podmiotach zagranicznych 
i korporacyjnych. Myślę, że mamy 
jeszcze jedną rzecz do odrobienia: 
chodzi o podział, który próbuje się 
czasami tworzyć między pracodawcą 

a pracownikiem. Tutaj powinno się 
zasypać jakiekolwiek przeszkody. Na-
prawa państwa, stworzenie dobrych 
reguł gospodarczych i podatkowych 
przyniesie korzyści dla wszystkich. 
Musimy się wszyscy jeszcze raz zasta-
nowić, jak to zrobić, to jest niezbęd-
ne do uzyskania dobrych efektów go-
spodarczych i zadowolenia szerokich 
grup społecznych. Nad tym będę się 
mocno koncentrował. 

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ

WYKORZYSTANO FRAGMENTY 
WYWIADU DLA REGIONALNEJ 

TELEWIZJI KABLOWEJ
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Wspomnienie

Był mega ludzki i zakochany w Bogu
„Onkocelebryta”, najbardziej medial-
ny ksiądz, który wprost mówił co my-
ślał, zmarł w ubiegłym tygodniu. Ks. 
Jan Kaczkowski na różne sposoby za-
rażał swoją miłością do Boga. Potrafił 
przy tym zachować humor i autoiro-
nię. W Nowym Sączu we współpracy 
z wydawnictwem  RTCK - Rób To Co 
Kochasz wygłosił dwie konferencje 
i wydał audiobooka „Samarytanin, 
kapelusznice i kot”. O ks. Janie opo-
wiada RENATA BOBROWSKA z RTCK.

Pierwsze spotkanie
W RTCK nie mieliśmy wątpli-

wości, że ks. Jan Kaczkowski sam 
z siebie jest świadectwem wia-
ry i życia z pasją. Dlatego zależało 
nam na współpracy. Po dwóch te-
lefonach umówiliśmy się na spo-
tkanie. Zaprosił nas w Bieszczady. 
Spotkaliśmy się przed starą chału-
piną, w której ksiądz przebywał 
w odwiedzinach u swego przy-
jaciela. Po pierwszym zdaniu za-
żartował: Zrobię z wami wszyst-
ko, jeśli nie jesteście za bardzo 
kościółkowi. A potem podał nam 
bardzo mocną czarną kawę i usta-
liliśmy szczegóły.

Choroba mimochodem
Ksiądz Jan Kaczkowski przy-

jechał do Nowego Sącza jesienią 
2015 r. Odebraliśmy go z kolegą 
na dworcu w Krakowie. Wiedzie-
liśmy o jego chorobie, ale dopie-
ro wtedy zdaliśmy sobie sprawę 
z jej powagi. Ksiądz miał trudności 
z poruszaniem się. Zamieszkaliśmy 
w kilka osób z ks. Janem w jednym 
domu w Nowym Sączu i to okazało 
się być dobrym pomysłem, ponie-
waż jeden z nas,  Marcin, pomagał 
mu w codziennych czynnościach. 
Wszystko działo się jednak jak-
by mimochodem. Ksiądz Jan nie 
robił ze swojej choroby wielkiej 
sprawy, nie skarżył się, nie chciał 
jakiegoś specjalnego traktowania. 
O glejaku IV stopnia potrafił mó-
wić z autoironią.

Show po katolicku
W Nowym Sączu ksiądz wy-

głosił dwie konferencje. Pierw-
sza dotyczyła pasji życia ks. Jana 
- pomagania, miała tytuł „Zyskaj 
MOC przez poMOC” i ukazała się 
jako audiobook pod tytułem „Sa-
marytanin, kapelusznice i kot”.  
Ks. Jan pokazał swój punkt wi-
dzenia na tę kwestię. Druga miała 
dość kontrowersyjny tytuł „Jezus 
Celebryta, czyli show po kato-
licku”, czyli co ks. Jan myśli nt. 
popularności. Widziałam ogrom-
ne wzruszenie publiczności, bo 
to co mówił, wynikało z jego do-
świadczenia, autopsji. Był chodzą-
cym świadectwem poświęcenia, 
niezłomności, walki o godność 
i szacunek do drugiego człowieka. 
Niezwykle autentyczny w tym, co 
mówił i robił.

Robił to, co kochał
Wracaliśmy z konferencji samo-

chodem, po całym dniu, ogromnie 

zmęczeni. Ksiądz Jan bez przerwy 
odbierał telefony. W pewnej chwili 
jego ton bardzo się zmienił. Okaza-
ło się, że dzwoni jakaś pani ze Sta-
nów Zjednoczonych i błaga o radę 
– nie wie, jaką podjąć decyzję – czy 
podpiąć umierającego na raka ojca 
do respiratora. Ksiądz Jan stał się 
niezwykle czuły, subtelny i deli-
katny, ale równocześnie pewny 
tego, co mówił. Nie narzucił swo-
jego zdania, opowiedział o kilku 
znanych mu przypadkach i pozo-
stawił tej pani możliwość podję-
cia decyzji. Rozmawialiśmy póź-
niej z kolegą, że widać było, że to 
jest właściwy człowiek na właści-
wym miejscu. Sam ks. Jan na ko-
niec tej rozmowy powiedział, jakby 
sam do siebie „Naprawdę, kocham 
to, co robię”.

Zakochany w Bogu
To był człowiek niezwykle… nor-

malny, mówił bez zadęcia, bez pate-
tycznego „wzlatywania w niebo”. 
Wspólny czas spędziliśmy na rozmo-
wach, jeździliśmy, jedliśmy (oczy-
wiście polędwicę).  Kilkukrotnie 
rozmawialiśmy przez telefon przy-
gotowując konferencje, bo z racji 
swych problemów ze wzrokiem był 
właściwie niepiśmienny. Ks. Jan był 
wyjątkowy w swej zwykłości. Z po-
czuciem humoru, dystansem do sie-
bie. Równocześnie nie miało dla nie-
go znaczenia, co ludzie pomyślą, jak 
zostanie oceniony. Nie zależało mu 
na tym. Mówił wprost, co myślał. 
Po ludzku trzymał się życia i był w 

tym mega ludzki, ale równocześnie 
był w niezwykły sposób zakochany 
w Bogu. Szczególnie Eucharystia i jej 
celebracja była dla niego absolutnie 
świętą przestrzenią.

Był, jest, będzie
Wiedzieliśmy, że stan ks. Jana 

jest ciężki, ale wszyscy w RTCK 
mieliśmy nadzieję, że… zdarzy 
się coś niezwykłego, jakiś cud. 
Niestety, tak się nie stało. Te-
raz montowaliśmy krótki mate-
riał filmowy z konferencji księdza 

w Nowym Sączu i uświadomiłam 
sobie, że ciągle nie ma we mnie po-
czucia, że Jego już fizycznie nie ma. 
Tak jest tylko przy naprawdę nie-
tuzinkowych postaciach. W czerw-
cu wydajemy audiobooka z dru-
giej konferencji ks. Jana. Pierwszy 
„Samarytanin, kapelusznice i kot” 

ukazał się natychmiast po spotka-
niu w Nowym Sączu. To zresztą 
też było jakimś dążeniem ks. Jana, 
który zdawał sobie sprawę, że tego 
typu forma przekazu audio, jest 
idealna np. dla ludzi chorych, któ-
rzy byli mu szczególnie bliscy. 

WYSŁUCHAŁA JOLANTA BUGAJSKA
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MMS OBYWATELSKI - 1% PODATKU
Warto przekazywać 1% podatku na rzecz OPP, gdyż to najprostszy spo-

sób wspierania ważnych społecznie celów. Sami nie wyjmujemy z portfe-

la ani złotówki, nie musimy w tym celu nawet wychodzić z domu. Wspie-

rając na przykład lokalną organizację pozarządową, jest szansa, że 1% do 

nas wróci. Może pójdziemy na świetny koncert, poślemy dziecko na cie-

kawe zajęcia i okaże się, że stało się to możliwe, bo organizacja, która nam 

to umożliwia, otrzymała 1% podatku. Aby przekazać 1% wystarczy w PIT 

wpisać KRS wybranej OPP.  

 PROJEKT DOF INANSOWANY ZE  ŚRODKÓW PROGRAMU FUNDUSZ IN ICJATYW OBYWATELSK ICH ORAZ STOWARZYSZENIA  SURSUM CORDA

Gospodarka

W tym roku wyremontowaliśmy dwie lokomotywy
Rozmowa ZBIGNIEWEM 
KONIECZKIEM, 
prezesem firmy Newag

- W ciągu kilku dni w Newagu zaszło tyle 
wydarzeń, ile w innych firmach przez 
cały rok nie ma miejsca. Najpierw Ne-
wagu zabrakło w programie Luxtorpeda, 
a po kilku dniach od spotkania z parla-
mentarzystami w tej sprawie, z Warsza-
wy przyszła informacja, że wicepremier 
Morawiecki wpisał Małopolskę do pro-
gramu. Sukces?

- Luxtorpeda to program, który 
ma na celu zainicjowanie rozwoju 
polskiej myśli technicznej związa-
nej z kolejnictwem, z budową po-
jazdów szynowych. Dla mnie nie-
zrozumiałym było to, że znalazły 
się w nim kujawsko-pomorskie 
i wielkopolskie, a nie było Małopol-
ski. Stąd nasze działania. Przecież 
w Krakowie, Nowym Sączu, Tarno-
wie mamy uczelnie kształcące mło-
dych inżynierów. Naturalne jest, że 
dwie tak dobre uczelnie, jak AGH 
i Politechnika Krakowska, które 
wypuściły na rynek pracy dziesiąt-
ki tysięcy naprawdę bardzo dobrych 
inżynierów, w programie powinny 
mieć udział.
- Czyje to zadanie - lobbować, żeby 
w programie Luxtorpeda znalazła się 
również Małopolska? Polityków?

- Gdy premier Morawiec-
ki przedstawił program, zwróci-
łem uwagę, że brak tu Małopolski. 
A przecież nawet nazwa progra-
mu jest zaczerpnięta z Małopol-
ski – z Chrzanowa, bo tam po-
wstała Luxtorpeda, czyli legendarny 
parowóz. Dla mnie było to nie-
zrozumiałe. Newag ma znaczące 
osiągnięcia w budowie pojazdów 
trakcyjnych, więc powinien się 
w programie znaleźć. Dlatego za-
prosiłem wszystkich 40 parlamen-
tarzystów z Małopolski, aby przy-
jechali do naszej firmy. Przyjechało 
12, co pewnie kiedyś ocenią wybor-
cy. Chciałem im pokazać zakład, 
produkcję, nasze możliwości, za-
interesować ich tym, że może war-
to porozmawiać o nas w Warsza-
wie. Nie myślałem, że już dwa dni 

później ministerstwo potwierdzi, 
że Małopolska musi się w tym pro-
gramie znaleźć.
- Czyja to zasługa?

- Wszystkich po trochę. Po 
pierwsze tego, że spotkanie się od-
było. Po drugie, że parlamentarzy-
ści, choć byli z rożnych opcji poli-
tycznych, mówili jednym głosem. 
Po trzecie, że spotkanie miało miej-
sce w obecności mediów. Poprosi-
łem o to, żeby scenariusz był nieco 
inny niż zazwyczaj, tzn. cały czas 
podczas rozmów byli obecni dzien-
nikarze. Już następnego dnia na 
konferencji prasowej w Krakowie 
pani premier Beata Szydło na py-
tanie o ten projekt, odpowiedziała, 
że nie wyobraża sobie, żeby mogło 
zabraknąć w nim Newagu z Nowe-

go Sącza i Fabloku z Chrzanowa. Ko-
lejnego dnia media napisały, że jest 
potwierdzenie z Ministerstwa Roz-
woju i Małopolska będzie wpisana 
do programu.
- Kilka dni później podpisał Pan w No-
wym Sączu kontrakt na dostawę 12 po-
ciągów dla Małopolski. Wartość trans-
akcji to 300 mln zł. O ten kontrakt zdaje 
się nie było łatwo?

- Był to jeden z trudniejszych 
przetargów, w jakich uczestniczy-
ła firma w ostatnich latach. 8 sierp-
nia w informatorze europejskim 
TED ukazał się anons o przetargu 
na dostawę elektrycznych zespo-
łów trakcyjnych, a umowę podpi-
saliśmy z końcem marca. Składanie 
ofert było w październiku, potem 
kilka miesięcy trwał proces odwo-
ławczy, włącznie z wyrokiem Sądu 
Okręgowego w Krakowie, który 
przyznał nam rację.

- Był moment, gdy zwycięzcą przetargu 
była inna firma…

- Konkurent złożył ofertę, z któ-
rą się nie zgadzaliśmy, ponieważ 
cena, jaką zaproponował, pozwa-
lała tylko pokryć materiały do pro-
dukcji pociągu, a oprócz dosta-
wy pociągów trzeba je przez cztery 
lata w pełni serwisować. Nie zgo-
dziliśmy się też z inną rzeczą. Ma-
łopolska kupiła już kiedyś pociągi 
od innego producenta i doszło wte-
dy do złamania ustawy o zamówie-
niach publicznych – złego wykona-
nia obowiązków zawodowych, jest 
postanowienie sądu o zapłaceniu 
wysokiej kary za dostarczenie pro-
duktu niezgodnego ze specyfikacją 
określoną w warunkach zamówie-
nia. Te dwa argumenty podnieśli-

śmy w Krajowej Izbie Odwoławczej. 
Oczywiście konkurencja się odwo-
łała, ale sąd nam przyznał rację.
- Co ten kontrakt oznacza dla firmy?

- To jest kontrakt, który pozwo-
li na normalne działanie przed-
siębiorstwa. Mieliśmy w zeszłym 
roku pewne obawy, że ten prze-
targ może zostać przegrany, więc 
zapadła decyzja o uruchomieniu 
zwolnień grupowych. Podjąłem ją 
czekając do ostatniej chwili, bo nie 
chciałem tego robić. Zadaniem za-
rządu jest rozwijanie firmy, posze-
rzanie rynku, a nie przeprowadza-
nie zwolnień grupowych. Decyzja 
jednak musiała zostać podjęta, ale 
zwolnienia zostały zminimalizo-
wane, gdy tylko zobaczyliśmy, że 
jest szansa, że przetarg jednak wy-
gramy. Równocześnie rozpocząłem 
przygotowania do procesu produk-
cji, bo sześć naszych pociągów ma  

jeździć w Małopolsce już w listopa-
dzie tego roku, kolejne sześć - w lu-
tym przyszłego roku.
- O co będziecie walczyć w najbliż-
szym czasie?

- Mamy pełną świadomość, 
że polski rynek jest ograniczony, 
w pewnym momencie się nasyci, 
chociaż potrzeby taborowe są prze-
ogromne. Marzyłbym, żeby powstał 
w Polsce zrównoważony plan roz-
woju kolei, jak w kolejach europej-
skich, gdzie wie się i planuje, co bę-
dzie się robiło w 2025 r. Polski rynek 
się wypełni i trzeba myśleć, gdzie 
możemy sprzedawać poza nasz kraj. 
Pierwsze takie przetargi już wy-
graliśmy, i zrealizowaliśmy pierw-
sze dostawy. Możemy się pochwa-
lić, że na Sycylii wokół Etny jeździ 
pociąg wyprodukowany w Nowym 
Sączu. Kolejne zamówienie jest 
w trakcie negocjacji, mam nadzie-
ję, że zostanie sfinalizowane. Wy-
graliśmy przetarg na dostawę elek-
trycznych zespołów trakcyjnych do 
Bari we Włoszech, będziemy za-
tem pierwszą polską firmą, która 
sprzeda na Zachód elektryczne ze-
społy trakcyjne. Konstrukcja, de-
sign i cała inżynieria powstały tutaj 
w Nowym Sączu. To ludzie z Nowe-
go Sącza, to młoda kadra inżynie-
ryjno-techniczna, podjęła się tego, 
że zaprojektuje pociąg według wło-
skich kryteriów. Oprócz tego cze-
kamy na rozstrzygnięcie przetargu 
w Palermo. Budujemy lokomoty-
wę na rynek ukraiński. W 2017 r. 
rozpoczniemy dostawy do metra 
w Sofii - wygraliśmy tam przetarg, 
w którym startowaliśmy w konsor-
cjum z niemieckim Simensem. Si-
mens po doświadczeniach z nami 
przy produkcji składów do war-
szawskiego metra powierzył nam 
znaczną cześć tej produkcji. To nasi 
inżynierowie będą projektowali ze-
społy napędowe, cały design wnę-
trza, układ klimatyzacji, czyli zaj-
miemy się nie tylko produkcją, ale 
i inżynierią. Mamy w tej chwili 250 
osób w departamencie konstruk-
cyjno-technologicznym, są to prze-
ważnie młodzi ludzie. Cały czas ten 
dział rozwijamy, mamy biuro kon-
strukcyjne także Krakowie. 

- W tym roku Newag obchodzi jubi-
leusz 140-lecia. Będą powody do 
świętowania?

- 2016 miał być rokiem trudnym. 
I on rzeczywiście będzie nieco trud-
niejszy niż rok poprzedni. Nato-
miast przychody będą niewiele niż-
sze, a przypomnę, że pierwszy raz 
w 140-letniej historii w ubiegłym 
roku przekroczyliśmy miliard złotych 
przychodów. Więc powody do świę-
towania będą, ale nie zwalnia nas to 
z myślenia o przyszłości. Przed nami 
kolejne lata i na tym trudnym rynku 
nie możemy stracić ani jednego dnia. 
Dostaliśmy dwa granty z Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju na lo-
komotywę wielosystemową i pojazd 
pasażerski hybrydowy. To wszystko 
będzie konstruowane w Nowym Są-
czu. Plan, który przedłożyliśmy do 
Narodowego Centrum Badań i Cer-
tyfikacji, został zatwierdzony i za-
akceptowany. Pochwalę się, że na 
100 wniosków, które zostały złożo-
ne, nasz został oceniony na pozycji 
nr 4., czyli bardzo wysoko.
- 2016 rok to także Pana prywatny ju-
bileusz - 15 lat na stanowisku prezesa.

- To jak na warunki polskie  dość 
długo. Pamiętam czerwiec 2001 
r. Przyjechałem wtedy do ZNTK 
z Wiesławem Piwowarem. Było po-
siedzenie Rady Nadzorczej i przed 
budynkiem administracyjnym kil-
kaset osób głośno demonstrowa-
ło inne zdanie niż my mieliśmy. Po 
15 latach mogę powiedzieć, że de-
cyzje, które wtedy podjęliśmy, były 
słuszne. Dziś nie byłoby ZNTK. Wte-
dy był to zakład, który remontował 
ponad 100 wagonów i kilkadziesiąt 
lokomotyw miesięcznie. My w tym 
roku wyremontowaliśmy… dwie lo-
komotywy, bo nie ma już takiego za-
potrzebowania, jest zupełnie inne 
podejście do taboru. Oprócz tego ko-
leje polskie mają swoje spółki, któ-
re ten tabor remontują. A my z firmy 
świadczącej usługi remontowo-na-
prawcze staliśmy się firmą, która 
produkuje.

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ

WYKORZYSTANO FRAGMENTY 
WYWIADU DLA REGIONALNEJ 

TELEWIZJI KABLOWEJ W NOWYM SĄCZU

Na Sycylii wokół Etny jeździ pociąg 
wyprodukowany w Nowym Sączu. Kolejne 
zamówienie jest w trakcie negocjacji. 
Wygraliśmy przetarg na dostawę 
elektrycznych zespołów trakcyjnych do 
Bari we Włoszech. W 2017 r. rozpoczniemy 
dostawy do metra w Sofii.

 PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW 
PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 

ORAZ STOWARZYSZENIA SURSUM CORDARY
S.
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Gdzie spotkać się ze znajomymi? Umówić na czarującą randkę? Urządzić rodzinne przyjęcie? 
Albo zjeść biznesowy lunch? Tylko tu, w Nowym Sączu. I tylko w Tu i Teraz.

Atutem tej klimatycznej restauracji jest stosunkowo niewielka przestrzeń, która z jednej strony gwarantuje intymność, 
z drugiej swobodę. To świetne miejsce na kameralne spotkanie z przyjaciółmi, ale też na organizację majówki, 

pępówki, komunii czy innej ważnej uroczystości w prywatnym gronie. O popularności restauracji, 
która w styczniu obchodziła dopiero pierwszy rok działalności, świadczą rezerwacje już na rok 2018.

Tu i Teraz to synonim przytulności, ale też klimatycznej muzyki i smacznej kuchni 
opartej na świeżych produktach i regionalnych wyrobach.

W weekendowe wieczory restauracja staje się sceną promującą młode talenty. Muzyczne uczty zapewniali już Mr.Pollak 
czy Ewa Novel z zespołem Levi. Gościom restauracji nieobce są też wieczorki poezji czy artystyczne miniwarsztaty.

Restauracja dysponuje ok. 50 miejscami oraz przytulnym odgrodzonym ogródkiem. 
Można tu smacznie zjeść i miło spędzić czas z dala od ulicznego zgiełku. 

Tu i Teraz to gwarancja wytchnienia i delektowania się chwilą doprawioną wyśmienitą włoską kuchnią.

Nowy Sącz

ul. Barbackiego 79

tel. 18 44 10 444

www.tuiteraz.net.pl

Opinie

Ani razu nie usłyszał w Sączu słowa Żyd

Za kilkanaście dni minie 78. 
rocznica urodzin księdza jezu-
ity Stanisława Musiała (1938-

2004) filozofa, teologa, katolickiego 
intelektualisty, publicysty, wielkie-
go rzecznika dialogu chrześcijańsko-
-żydowskiego, w latach 1986-1995 
sekretarza Komisji Episkopatu Pol-
ski ds. Dialogu z Judaizmem. Znany 
powszechnie w Polsce i na świecie, 
początki swojej duszpasterskiej dro-
gi i poszanowania „starszych braci w 
wierze” miał właśnie w Nowym Są-
czu. Niewielu sądeczan o ks. Musia-
le posiada jakąś wiedzę, więc warto 
przypomnieć, kim był ten wspania-
ły człowiek.

Co prawda należy podkreślić, że 
Stanisław Musiał jest synem zie-
mi limanowskiej, gdyż urodził się 
1 maja 1938 r. w Łososinie Górnej i 
tam ukończył sześć klas szkoły pod-
stawowej. Ale mając zaledwie 12 lat, 
przyjechał do Nowego Sącza, gdzie 
rozpoczął naukę w jezuickim małym 

seminarium. W wywiadach praso-
wych wspominał: „Opuściłem dom 
rodzinny, gdy miałem dwanaście 
lat. Był rok 1950. Skończyłem szó-
stą klasę szkoły podstawowej i do 
siódmej poszedłem już do Nowego 
Sącza. Wtedy właśnie mieszkałem 
u jezuitów”.

Jezuici sądeccy przyjęli Stanisła-
wa Musiała do małego seminarium, 
które przygotowywało do wstąpie-
nia do zakonu albo do wyższego se-
minarium duchownego. Młody se-
minarzysta mieszkał u jezuitów, ale 
uczęszczał do szkoły podstawowej 
im. Adama Mickiewicza. Jak wspo-
minał w wywiadzie-rzece Witolda 
Beresia i Krzysztofa Burnetki „Du-
chowny niepokorny”, w 1952 r. 
w szczycie stalinizmu władze za-
mknęły małe seminarium. „Pew-
nej lipcowej nocy milicja obstawiła 
klasztor, a przywiezieni murarze za-
murowali trzy czwarte domu, gdzie 
my, małoseminarzyści, mieszkali-
śmy razem z jezuitami. W tej sytu-
acji ojcowie jezuici większości z nas 
stworzyli możliwość wstąpienia do 
zakonu, pomimo braku tak zwane-
go wieku kanonicznego (ukończo-
nych 15 lat). Tak więc jako czter-
nastolatek nosiłem sutannę. Były to 
lata najszczęśliwsze w moim życiu.”

15 sierpnia 1952 r. Musiał roz-
począł nowicjat zakonu jezuitów 

w Starej Wsi k. Brzozowa. Po stu-
diach m.in. na Wydziale Teolo-
gicznym Bobolanum w Warszawie 
i wcześniej studiach filozoficznych w 
Krakowie, znowu na krótko wrócił 
do Nowego Sącza. Tutaj w sierpniu 
1963 r. święceń kapłańskich udzie-
lił mu bp Jerzy Ablewicz.

W 1965 r. wyjechał za grani-
cę, jak się miało okazać na 13 lat. 
Studiował m.in. na Uniwersytecie 
Gregoriańskim w Rzymie, w An-
glii, Monachium, we Francji. Był 
redaktorem Polskiej Sekcji Radia 
Watykańskiego. W 1978 r. powró-
cił do kraju i zamieszkał w Krako-
wie. Jakiś czas był zastępcą redak-
tora „Tygodnika Powszechnego”. 31 
sierpnia pamiętnego 1980 r. odpra-
wił mszę św. w Stoczni Gdańskiej. 
Od 1990 r., kiedy otworzył Ośro-
dek Dokumentacji Judeo-Chrześci-
jańskiej „Shalom”, zajął się bardzo 
poważnie dialogiem chrześcijań-
sko-żydowskim, znajdując wielkie 
poważanie na świecie. To zaintere-
sowanie wynikało m.in. z jego stu-
diów nad historią Żydów podczas 
Holocaustu, ale prapoczątki sięga-
ły znowu Nowego Sącza.

Jacenty Musiał, jego kuzyn, dy-
rektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Starej Wsi, wspomi-
na: Staszek wielokrotnie powracał 
w rozmowach ze mną i moją rodziną 

do sądeckich wspomnień. Strasz-
nie nurtowała go sytuacja sądec-
kich Żydów. W Nowym Sączu żyło 
13 tys. Żydów na 33 tys. mieszkań-
ców. Uratowały się pojedyncze oso-
by. Żydzi nie tylko zostali wymazani 
z pamięci mieszkańców, współoby-
wateli Polaków. Przez całe dwa lata 
pobytu w małym seminarium, za-
ledwie 5 lat po wojnie, ani razu nie 
usłyszał w Sączu słowa Żyd!

Od 1990 r. ks. Stanisław Mu-
siał słowem i czynem walczył z pol-
skim antysemityzmem. Jak twier-
dził w swoich publikacjach: „Może 
więcej niż wszelkie inne wywo-
dy teologiczne powiedzą zwłaszcza 
chrześcijanom słowa św. Hieroni-
ma, który skądinąd nie lubił Żydów 
– chcecie wiedzieć!? Piotr był z nich 
(z Żydów). Paweł był z nich. Wszyscy 
apostołowie byli z nich. My zostali-
śmy wszczepieni w ich korzeń. Je-
steśmy gałązkami, oni – korzeniem. 
Nie powinniśmy złorzeczyć korze-
niom, lecz powinniśmy się modlić za 
nasze korzenie. My, którzy wszcze-
pieni zostaliśmy w korzeń, prośmy 
Boga, by tak, jak gałązki dostąpi-
ły zbawienia, również i korzeń się 
zbawił”.

Te słowa napisane przez ks. jezu-
itę władającego pięcioma językami 
nie podobały się wielu hierarchom 
polskiego Kościoła. Nie podobała 

im się postawa dialogu chrześcijan 
z Żydami.

Ksiądz Stanisław Musiał zmarł 
5 marca 2004 r. Rok wcześniej 
w jednej ze swoich publikacji napi-
sał: „Moim najgłębszym marzeniem 
jest, żeby nad moją trumną Żydzi 
odmówili kadisz. Wtedy mógłbym 
w pełni nazwać się katolikiem, bo 
katolickość to <<całość>>”.

Tak też się stało w trakcie po-
grzebu ks. Musiała. A na cmenta-
rzu żydowskim w Krakowie zawisła 
tablica w 5. rocznicę jego śmierci: 
„Pamięci księdza Stanisława Mu-
siała wspaniałego człowieka, na-
szego przyjaciela obdarzonego 
wielką charyzmą, na zawsze po-
zostanie w naszych sercach – Żydzi 
Krakowscy”.

PS
Limanowa jedną z ulic nazwa-

ła imieniem ks. Stanisława Musiała 
i zadbała o swojego rodaka. Czło-
wieka skromnego, kochającego lu-
dzi, człowieka dialogu, jakże trud-
nego w Polsce. W Nowym Sączu jest 
stowarzyszenie Sądecki Sztetl. De-
likatnie sugeruję, by wystąpiło ono 
do władz samorządowych miasta 
o uhonorowanie księdza. Wart jest 
ze wszech miar tego. Wszak tu-
taj miała początki jego droga do 
dojrzałości kapłańskiej, ludzkiej 
i chrześcijańsko-żydowskiej.

Jerzy Wideł
Z kapelusza
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Rozmowa z GRZEGORZEM 
STROJNYM, jednym 
z uczestników wyprawy 
„MOTOgascar 2016”. 

- Od sześciu lat z Marcinem Kucharskim 
jeździcie na motocyklach do odległych za-
kątków naszego globu. W 2013 roku obje-
chaliście czternaście państw Europy. 

- Zaczęliśmy rzecz jasna od Pol-
ski, poprzez Słowację, Węgry, Ser-
bię, Chorwację, Czarnogórę, Bośnię 
i Hercegowinę, Albanię, Grecję, Ma-
cedonię, Kosowo, Bułgarię, Rumunię 
i Ukrainę. Ciekawiły nas kraje byłej 
Jugosławii. Docelowo zatrzymali-
śmy się w Albanii. Leży ona trochę 
na uboczu Europy, to państwo, któ-
re chyba najpóźniej zmieniło system. 
Albania jest jeszcze „nietknięta” tak 
do końca europejskością. 
- Podczas Waszych motocyklowych eska-
pad szukacie miejsc, do których jeszcze nie 
dotarła cywilizacja? 

- Szukamy tego, co znajduje się 
poza dużymi skupiskami. Uciekamy 
w naturę, w góry,  w przyrodę. To nas 
kręci. Chcemy spotykać się z ludź-
mi, dokumentować nasze rozmo-
wy. Miejsca, w które jeździmy, ce-
chuje pewna specyfika, tam sprawy 
żyją swoim rytmem, mają swój bieg. 

Jak przestaje działać karta kredyto-
wa, czujemy się coraz lepiej (śmiech). 
- Tym razem uderzacie na Madagaskar, 
niedoszłą polską kolonię.

- Pomyśleliśmy z Marcinem, że 
pora odwiedzić tę oderwaną w prze-
szłości od kontynentu afrykańskiego 
wyspę. Madagaskar „zabrał ze sobą” 
mnóstwo gatunków roślin, które ro-
sną tylko tam. Nie ma drugiego takie-
go miejsca na świecie. Muszę też do-
dać, że Afryka nas wciągnęła, głównie 
za sprawą wyprawy do Kamerunu 
w 2014 r. W tym państwie jest jednak 
nieco bardziej nowocześnie. Mada-
gaskar natomiast daje szansę pozna-
nia przyrody dziewiczej, nietkniętej. 
Chcemy tam również poszukać pol-
skości, pojechać po śladach Maury-
cego Beniowskiego, Arkadego Fie-
dlera, ojca Jana Beyzyma, przyjrzeć 
się także planom kolonizacji wyspy. 
Miała to być przecież polska kolonia, 
bodajże w międzywojniu…
- Chciano przejąć Madagaskar od Fran-
cji, m.in. po to, by wysyłać tam europej-
skich Żydów. 

- Koniec końców nic z tego nie 
wyszło ale faktem jest, że zaraziła nas 
Afryka pozakontynentalna. Dodam, 
że w ogóle nie pociąga nas Zachód - 
nie ma tam nic, co by nas intereso-
wało, nic, czego szukamy. Chcemy 
odwiedzić miejsca na Madagaskarze 

związane z polskością, zobaczyć, co 
tam się zmieniło. 
- Tych, którzy przybywają do Afryki zaska-
kuje otwartość i spontaniczność Afrykań-
czyków, a także ich umiejętność czerpa-
nia radości ze zwykłej codzienności. Ma 
Pan podobne odczucia?

- Jak najbardziej! To, co nas naj-
bardziej ujęło podczas pobytu w Ka-
merunie, to fakt, że ci tubylcy za-
chowują pogodę ducha i optymizm 
pomimo tego, że nic nie posiadają. 
Mimo biedy i braku zdobyczy, jakie 
daje nam nasza cywilizacja, oni są 
dużo bardziej szczęśliwi. W przypad-
ku Madagaskaru będzie pewnie po-
dobnie, bo zebraliśmy wiele materia-
łów na temat. Rozmawialiśmy m.in. 
z podróżnikiem Markiem Ziębą, 
który bardzo dobrze zna wyspę. Od 
niego czerpaliśmy wiedzę na temat 
tamtejszej ludności, żyjącej swym 
afrykańskim rytmem. Mieszkańcy 
tego kontynentu nigdzie się nie spie-
szą, nie denerwują z byle powodu, 
nie gniewają. Są radośni, cieszą się 
z drobnostek. Dlatego spodziewam 
się, że jeśli chodzi o ludzi, spotkamy 
się z dużą dozą serdeczności. 
- Na co trzeba być przygotowanym pod-
czas takiej wyprawy? Czego się Panowie 
spodziewacie? 

- Nie wiemy, gdzie będziemy 
spać. Może po prostu pod moskitierą, 

gdzieś pod drzewem, pod gołym nie-
bem? Kto wie? Musimy być przygo-
towani na różne warunki pogodowe 
– i na upały i na ulewne deszcze. Na 
sawannie zdarzają się także bardzo 
zimne noce. 
- Jak długo będziecie przebywać na 
Madagaskarze? 

- Wyjeżdżamy na wynajętych mo-
tocyklach ze stolicy Madagaskaru. 
Przez około 18 dni będziemy jeździć 
po kraju z niewielkim bagażem, wa-
żącym ok. 10-12 kg. Chcemy przeje-
chać około 2,5 tys. km. 
- Wasza wyprawa, oprócz ściśle poznaw-
czego, ma charakter charytatywny. Za-
angażowaliście się w działalność Fundacji 
Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

- Pomyśleliśmy, że trzeba po-
móc tym, którzy nie mają możli-
wości, by wziąć udział w wyprawie 

takiej jak nasza. Przez trzy kolej-
ne czwartki kwietnia - 7, 14 i 21 na 
antenie Radia RDN będzie odbywać 
się licytacja przejechanych przez nas 
kilometrów. Mamy nadzieję, że wy-
licytowane pieniądze trafią na kon-
to fundacji „Mimo wszystko”, pro-
wadzonej przez Annę Dymną. Nasze 
motocykle będą miały system GPS, 
dzięki któremu będzie można śle-
dzić, gdzie się aktualnie znajdzie-
my. Zachęcam także do zaglądania 
na nasze strony internetowe.

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA 

REKLAMA

Podróże
Tam, gdzie nie ma kart kredytowych 

Więcej informacji na temat 
MOTOgascar 2016 można zna-
leźć na stronie: www.motowy-
zwania.blogspot.com
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P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 

W  C E N I E 
5 KOMOROWYCH 

TYLKO U NAS

OKNA DRZWI BRAMYOKNA DRZWI BRAMY

P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 

W  C E N I E 
5 KOMOROWYCH 

TYLKO U NAS

OKNA DRZWI BRAMY

www. tomexokna .p l 

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 
e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 
tel. 18 264 88 59, 
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131, 
tel. 014 627 26 32, 
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 
tel: 018 330 11 67, 
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44, 
tel: 013 445 23 29, 
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

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

PROMOCJA ZIMOWA DO 30.04.16 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓWPROMOCJA ZIMOWA DO 30.04.16 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI  SUPER PROMOCJE  SUPER PROMOCJE

W CENIE 5 KOMOROWYCH

OGRODZENIE POSESYJNE

DOSTĘPNE OD RĘKI

*okna  dachowe w komplecie z kołnierzem *okna  dachowe w komplecie z kołnierzem

DOSTĘPNE OD RĘKI

 SUPER PROMOCJE

RABAT 15%

RABAT 20%

1199zł 
VAT 8% 

z montażem

2998zł brutto VAT 8% z montażem

78x98   735zł*
brutto vat 23%

78x118 780zł*
brutto vat 23%

78x140 854zł*
brutto vat 23%

2500x2100 

 2190zł

2500x2250  

2290zł

VAT 8% 

Z MONTAŻEM

78x98   706zł*
brutto vat 23%

78x118 748zł*
brutto vat 23%

78x140 820zł*
brutto vat 23%

Rabat 30% Rabat 20%

OPAL PLUS

DOORSY

6 KOMOROWE OVLO blu Evolution 82 blu Evolution 82 ArtLineOKNA 7 KOMOROWE

OKNA DACHOWE 
SKYLIGHT PREMIUM

OKNA DACHOWE 
SKYLIGHT 

LOYD VERTE C

CREO

MIKEA

PORTA PASSIVE

JEDYNE DRZWI NA RYNKU 

DREWNIANO-STALOWE 

WYPEŁNIONE PIANĄ 

POLIURETANOWĄ 

O WSPÓŁCZYNNIKU 

UD=0,9 [W/m2 *K]1)

•  6-komorowy profil o szerokości za-

budowy 80 mm

•  mocny profil o podwyższonej 

sztywności

•  nieskazitelną biel oraz brylantowy 

połysk profili zapewnia wysokoga-

tunkowy PVC;

•  delikatne zaokrąglenia nadające pro-

filowi nowoczesny i elegancki wygląd;

•  odporny na zabrudzenie i czynni-

ki atmosferyczne, łatwy w utrzyma-

niu czystości;

•  szkło neutralne – nie daje efektu tzw. 

"brudnych firan";

•  przy zastosowaniu pakietu 3-szybo-

wego o współczynniku U=0.7 Wm2K 

możesz zaoszczędzić nawet do 20% 

wydatków na ogrzewanie;

•  odpowiednią szczelność gwarantują 

uszczelki z EPDM;

Drzwi antywłamaniowe OPAL posia-

dają izolację akustyczną 32 dB oraz 

odporność na włamanie 2 klasy nor-

my europejskiej.   

AKCESORIA W CENIE DRZWI 

(OPAL PLUS) 

• Zamek listwowy czteropunktowy, 

• Dwie wkładki patentowe klasy „B”

•  Klamka OPAL + szyld górny  (II kla-

sa europejska)

• Trzy zawiasy czopowe 

• Trzy bolce antywyważeniowe

• Wizjer w kolorze srebrnym

•  Próg ze stali nierdzewnej standardo-

wy (120 mm) 

•  Ościeżnica metalowa kątowa, o sze-

rokości profilu 105 mm.

•  głębokość zabudowy 93 mm, to naj-

szerszy system z dostępnych na ryn-

ku o współczynniku izolacyjności 

Uf=0,76 W/m2K

•  7 komorowy profil klasy A z wysoko-

gatunkowego, bezołowiowego PVC, 

zapewnia najlepszą izolacją termicz-

ną i akustyczną oraz bezpieczeństwo 

użytkowania

•  potrójny system uszczelnienia 

z uszczelką środkową idealnie chro-

ni przed wilgocią i chłodem

•  barwiona w masie ścianka profilu w 

okleinach zewnętrznych to estetyka 

i trwałość na długie lata

•  doskonałe parametry termiczne 

o charakterystyce odpowiadającej 

wymogom budownictwa pasywnego

•  Szerokość profili 82mm,

•  6 komór w ramie, oraz skrzydle zapew-

niający doskonałą izolację termiczną oraz 

dźwiękową

•  Zgrzewalne, wykonane z TPE środkowe 

i wewnętrzne uszczelki przylgowe, oraz 

zewnętrzne uszczelki przyszybowe

•  Elegancki i klasyczny prosty kształt zapro-

jektowany oraz wykonany w Niemczech

•  Masywne wzmocnienia wewnętrzne 

o grubości 2mm

•  Wysoka stabilność termiczna i optymalny 

system odwodnienia

•  Bezpieczne przenoszenie obciążenia 

nawet przy wysokiej masie pakietów 

szybowych

•  Głębokie osadzenie pakietów szybowych 

optymalizujące izolacyjność termiczną

KOLOR ZŁOTY DĄB WYSOKIE PRZETŁOCZENIE BRAMY UCHYLNE
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Informacje
Szkoda, żeby leżał gdzieś w szufladzie
Czy w Niemczech odnaleziono głowi-
cę sztandaru 1. Pułku Strzelców Pod-
halańskich? Wskazują na to zdjęcia 
opublikowane na portalu Odkrywca.
pl. Zdaniem pasjonatów historii z no-
wosądeckiego oddziału Polskiego To-
warzystwa Historycznego, fotografie 
są autentyczne i mamy do czynienia 
z bardzo ważnym odkryciem z historią 
Nowego Sącza w tle. Internauci piszą w 
komentarzach, że to hit dekady. 

Głowica ta miałaby pochodzić 
ze sztandaru 1. Pułku Strzelców 
Podhalańskich, oddziału piecho-
ty Wojska Polskiego II RP w latach 
1918 – 1939, którego początki bar-
dzo mocno związane są z Nowym 
Sączem. Sztandar zaginął podczas 
kampanii wrześniowej.  

- Według materiałów historycz-
nych, do których dotarli członko-
wie PTH, sztandar zaginął pod-
czas wojny obronnej w 1939 r. na 
terenie kresów wschodnich. Jechał 
w eskorcie do Brzeżan na południo-
wy wschód od Lwowa do OZ 1 PSP. 
Nie wiadomo, czy tam dotarł i jak 
znalazł się w Niemczech – mówi 
ppor. rez. Paweł Terebka, członek 
zarządu sądeckiego oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Historycznego.  

Miłośnicy historii na portalu Od-
krywca.pl piszą, iż jeden z tropów 
związanych ze sztandarem urywa się 
w okolicach Sądowej Wiszni (mia-
sto w rejonie mościskim w obwo-
dzie lwowskim na Ukrainie). Inny, 
że przewieziono go na Węgry. - Być 
może odnalazł się na terenie dzi-
siejszej Ukrainy i został jakoś prze-
transportowany do Niemiec? Jest 
wiele pytań, na które nie udało się 
znaleźć odpowiedzi. Tak napraw-
dę nie wiadomo, czy kiedykolwiek 
poznamy historię losów sztandaru 

1. Pułku Strzelców Podhalańskich 
z Nowego Sącza - dodaje Terebka. 
Cień nadziei daje jednak kilka fo-
tografii głowicy sztandaru, które 
niedawno zamieszczono na porta-
lu dla miłośników historii. - Mamy 
do czynienia z niezwykłym odkry-
ciem! Próbowaliśmy skontaktować 
się z tajemniczym znalazcą - przy-
puszczam, że jest to Polak, któ-
ry tam pracuje. Pisaliśmy, wysy-
łaliśmy e-maile. Na razie niestety 
nie ma z nim kontaktu. Mamy jed-
nak nadzieję, że się do nas odezwie. 
Wszystko wskazuje na to, że to ory-
ginał. Takie odkrycie to unikat na 
skalę Polski – mówi Paweł Terebka. 

Znalazca sztandaru podał, że zna-
lazł go gdzieś w Niemczech w trak-
cie prac budowlanych. - Możliwe, 
że jakiś niemiecki żołnierz zacho-
wał go sobie jako trofeum z kam-
panii wrześniowej w 1939 r. Na fo-
tografiach widać także, że orzeł ma 
odłamaną koronę, która była po-
złacana. Może dlatego ktoś ją odła-
mał? - zastanawia się sądecki miło-
śnik historii. 

Sztandar 1. Pułku Strzelców 
Podhalańskich to cenny zabytek. 
Z pewnością jego zakupem byliby 
zainteresowani prywatni kolekcjo-
nerzy i to nie tylko z Nowego Sącza, 
ale z terenu całego kraju. Poławiaczy 
zabytków, historyków czy prawdzi-
wych pasjonatów nie brakuje. 

- W posiadanie sztandaru na 
pewno chciałoby wejść Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie, 
może byłoby zainteresowane rów-
nież Ministerstwo Kultury? Ten 
sztandar to symbol naszego dobra 
narodowego a zarazem unikatowy 
zabytek, przypominający kawał hi-
storii Nowego Sącza. Warto dodać, 
że podczas przekazywania sztanda-
ru Podhalańczykom 21 października 
1928 r. na nowosądeckim rynku był 
obecny prezydent Ignacy Mościcki. 
Z tego wydarzenia zachowała się 
obszerna dokumentacja fotogra-
ficzna – dodaje Paweł Terebka. 

Czy uda się pozyskać grot od zna-
lazcy i wyeksponować w jakiejś pla-
cówce muzealnej? 

Członkowie PTH z Nowego Są-
cza bardzo na to liczą. - Dlaczego 
tak cenne znalezisko miałoby le-
żeć zapomniane w jakieś prywat-
nej szufladzie? Mamy nadzieję, że 
prędzej czy później porozumiemy 
się ze znalazcą i może jakoś odkry-
cie trafi do Polski? – mówi Terebka.
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Młodzi na rynku pracy w debacie
13 kwietnia w Nowym Sączu w ra-

mach Europejskich Dni Pracodawcy 
odbędzie się panel dyskusyjny „Mło-
dzi na rynku pracy. Szanse i bariery”. 
Uczestnicy panelu: przedstawicie-
le pracodawców, publicznych służb 
zatrudnienia, szkół wyższych i samo-
rządu, ale też sami bezrobotni, będą 
rozważać, z czego wynikają ograni-
czenia i bariery stojące przed młody-
mi absolwentami szkół i uczelni przy 
wstępowaniu na rynek pracy. 

Spotkanie, organizowane przez 
Sądecki Urząd Pracy, składać się 

będzie również z części poświęconej 
Krajowemu Funduszowi Szkolenio-
wemu, jako ważnemu instrumento-
wi wsparcia pracodawców i pracow-
ników w kształceniu ustawicznym. 

Panel dyskusyjny rozpocznie się 
o godz. 10. w Miasteczku Multime-
dialnym w Nowym Sączu.
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KOSG wraca
Karpacki Oddział Straży Granicz-

nej wraca do Nowego Sącza. 16 maja 
na płycie nowosądeckiego rynku przy 
udziale ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji Mariusza Błasz-
czaka oraz wiceministra Jakuba Ski-
by zostanie podpisane porozumienie 
w tej sprawie.

Książki dla rodaków na Ukrainie
W Centrum Informacji Turystycz-

nej przy ul. Szwedzkiej w Nowym Są-
czu trwa zbiórka książek dla rodaków 
na Ukrainie. Można je tam przyno-
sić do końca kwietnia od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 9. do 
17. Książki zbierane są też w Krynicy 

przez Fundację Braterstwo. Wszystkie 
publikacje pojadą na Ukrainę jeszcze 
przed wakacjami.
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