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DWIE TWARZE
LEGENDY

Odkryj stylowego SUV’a

Suzuki Vitara
z opcjonalnym napędem
4x4 ALLGRIP

Poznaj też nową wersję

Suzuki Vitara S
z pakietem stylistycznym
oraz dynamicznym silnikiem

już od 61 900 zł
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AUTO-COMPLEX
Wielogłowy k/ Nowego Sącza 
ul. Wielogłowy 188, tel.: 18 443-23-91
www.autocomplex.suzuki.pl opcja 

Czerwiński 
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Cuda ojca 
Papczyńskiego
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REKLAMA

Jak Lipce mają swojego Reymonta, tak Łąc-
ko ma swojego Ćwikowskiego. A to za spra-
wą książki „Ze wsi co nad wodą wisi”.

Jest to pamiętnik Franka z cza-
sów jego dzieciństwa w Czerńcu. Au-
tor stworzył niezwykle barwną opo-
wieść o codzienności przedwojennej 
wsi. Dzięki niemu czytelnik zagląda do 
podłąckiej chaty, by poznać tamtejsze 
obyczaje i monotonię kolejnych dni, 
przerywaną pogrzebami, narodzinami 
i weselami. Choć jak wspomina Fra-
nek, nieraz od tych wydarzeń ważniej-
sze było, że krowa padła czy się ocieliła, 
bo to był prawdziwy wyznacznik cza-
su i mijających lat. Autor dowcipnie 
i z przymrużeniem oka opowiada 
o swych dziecięcych figlach, za któ-
re ojciec płacił paskiem a matka cho-
chlą. Mały Franek strzyże kury, cho-
wa klucze w gnojówce, a w czasie 

podłozu boleśnie obsypuje sparaliżo-
wanego dziadka nie tylko owsem ale 
i grochem. Za jego sprawą czytelnik 
przeżywa błędne uzupełnienie me-
tryki, pierwszy dzień w szkole, trafia 
też na wesele, na którym dwunasto-
letni autor był drużbą. Niczym w Rey-
montowskich „Chłopach” cykliczność 
wyznaczają pory roku, święta i prace 
na roli. A wszystko ubogaca niezwy-
kły klimat łąckiej wsi.

Autor Franciszek Ćwikowski uro-
dził się w 1907 r. w Czerńcu jako naj-
starszy syn Michała i Katarzyny z Fa-
ronów.  I choć studiował prawo na 
Uniwersytecie we Lwowie, a potem 
na uniwersytecie Jagiellońskim, a staż 
adwokacki odbywał u wuja Stanisława 
Ćwikowskiego w Nowym Sączu, za-
wsze podkreślał, że jest synem chło-
pa. W 1946 r. przeniósł się do Jeleniej 
Góry, gdzie mieszkał do końca życia. 

Pamiętnik spisywał u schyłku ży-
cia, aby, jak twierdził, „porozmawiać 
z sobą, przypomnieć to, co było i bez-
powrotnie minęło”. Za jego sprawą ob-
raz łąckiej wsi z początków XX wieku 
nie odszedł bezpowrotnie.

(JOMB)

Barwny pamiętnik chłopskiego syna

Poświęcił maturę dla piłki
Piłkarz Cracovii i reprezentacji Polski miał 
w maju zdawać maturę. Miał, ale do eg-
zaminu nie przystąpił. Skoncentrował się 
na piłce nożnej. 

Po zeszłorocznym meczu z Gibral-
tarem, w którym zdobył swoją pierw-
szą bramkę dla reprezentacji, Bartosza 
Kapustkę pokochał cały kraj. 19-letni 
reprezentant Polski w piłce nożnej w 
tym roku skończył w Nowym Sączu 
liceum dla dorosłych. Nie zdecydował 
się jednak na zdawanie matury. Waż-
niejsze dla swojej przyszłości piłkarz 
uznał skoncentrowanie się na karie-
rze sportowej niż naukowej i na przy-
gotowaniach do Mistrzostw Europy. 

Kapustka uczył się w Prywat-
nym Liceum Ogólnokształcą-
cym dla Dorosłych mieszczącym się 

w Szkole Podstawowej nr 8 w No-
wym Sączu.

- Bartosz skończył naszą szkołę. 
Nie zdecydował się na zdawanie ma-
tury, od samego początku nie chciał 
składać deklaracji. Postawił na ka-
rierę sportową. Uznał, że piłka jest 
najważniejsza. Treningi są wyczer-
pujące, na grę trzeba poświęcić mnó-
stwo energii - mówi dyrektor szkoły 
Józef Jagodziński. - Ma jeszcze czas. 
Może kiedyś się zdecyduje? – dodaje.

Sportowe media prześcigają się 
w informacjach, do jakiego zagra-
nicznego klubu trafi mody zawod-
nik. Transfer do Anglii bądź Niemiec 
może zmienić jego życie. A już na 
pewno zmieni je powołanie do kadry 
na Euro 2016.

 (AM)
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Ważny temat

Chcą zalegalizować łącką śliwowicę 
Producenci szlachetnego trunku, 
którym raczą się nie tylko lokalni 
smakosze, ale i mieszkańcy innych 
regionów, domagają się legalizacji 
łąckiej śliwowicy. Pomysł wspiera-
ją politycy Prawa i Sprawiedliwości. 

Rząd chce, aby produkcja wy-
sokoprocentowego trunku pro-
dukowanego ze śliwek węgierek 
wreszcie wyszła z podziemia. Po-
litycy PiS-u zamierzają wprowa-
dzić korzystne dla rolników limity 
produkcji tego alkoholu. - Chodzi 
o to, aby rolnicy mogli legalnie 
produkować 100 litrów śliwowi-
cy. Rolnik musiałby się pilnować, 
nie mógłby przekroczyć tego limi-
tu, bo inaczej stałby się po prostu 
producentem, zwykłym przed-
siębiorcą - mówi poseł Jan Duda, 
członek sejmowej Komisji Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi oraz szef chłop-
skiej „Solidarności” w powiecie 
nowosądeckim. 

Obecnie znak śliwowicy produ-
kowanej w Łącku chroni Urząd Pa-
tentowy, ale wysoka akcyza oraz 
przepisy prawne nie pozwalają na 
produkcję i sprzedaż tego alko-
holu. Zdaniem Krzysztofa Maure-
ra, prezesa Stowarzyszenia Łącka 
Droga Owocowa, sprawy nie da się 
załatwić jedną ustawą. - Nadarza 

się w końcu okazja, aby umożli-
wić legalną produkcję śliwowicy. 
PiS rządzi sam, więc może uda im 
się to przeforsować. Rolnicy mu-
szą mieć dobre, proste, konkret-
ne rozwiązania. Wymaga to jed-
nak czasu, dlatego obawiam się, 
że nie pójdzie tak szybko, jak są-
dzą politycy – uważa Maurer. 

Minister rolnictwa i rozwoju 
wsi Krzysztof Jurgiel zapowia-
da podjęcie prac zmierzających 
do legalizacji produkcji owoco-
wych destylatów, w tym śliwo-
wicy. Szef resortu rolnictwa za-
pewnia, że temat jest mu znany 
i że prace nad rozwiązaniem pro-
blemu mają ruszyć już wkrótce. 
- Myślimy nad wprowadzeniem 
modelu austriackiego, który do-
puszcza przerób określonej ilości 
owoców we własnym gospodar-
stwie i sprzedaż destylatu klien-
tom - mówi minister. 

W latach 2005-2007, w rzą-
dzie Kazimierza Marcinkiewicza, 
Jurgiel również dzierżył tekę mi-
nistra rolnictwa i rozwoju wsi. - 
Wtedy także podejmowany był 
temat legalizacji produkcji śli-
wowicy. Była mowa o tym, żeby 
zastosować sprawdzone wzory z 
Austrii, gdzie rolnik dla własnych 
potrzeb może wyprodukować 100 

litrów trunku, a resztę legalnie 
przeznaczyć na sprzedaż – mówi 
senator Stanisław Kogut. - Naj-
wyższy czas, żeby łącka śliwowi-
ca i inne owocowe okowity stały 
się polskim odpowiednikiem nie-
mieckiego sznapsa - dodaje se-
nator, którego zdaniem rolnicy 
nie powinni trząść się ze strachu 

przed kontrolami, tylko w spo-
koju produkować śliwowicę, tak 
jak przed laty.

Czy rozwiązanie, jakie propo-
nuje PiS, przyniesie pozytywne 
skutki? – W Austrii wynegocjo-
wano produkcję trunków w ilości 
300 litrów w gorzelniach gospo-
darczych. Jest ona sprzedawana 
lokalnym gospodarstwom, roz-
wija się dzięki temu turystyka. 
Mam nadzieję, że i my w Pol-
sce będziemy mogli w końcu le-
galnie robić śliwowicę. Szkoda 
byłoby zaprzepaścić wielowie-
kową tradycję naszych ojców 
i dziadów. Trunek ten produko-
wano już przed wiekami, trudno 
rozstrzygnąć, kto był pierwszy: 
nasi chłopi, czy Żydzi. Śliwo-
wica, wielokrotnie nagradza-
na, zasługuje na to, żeby wyjść 
z podziemia, jest przecież do-
brem narodowym. Mam nadzie-
ję, że marka śliwowicy zostanie 
w końcu należycie doceniona – 
dodaje Krzysztof Maurer. 

Inny gospodarz wytwarzają-
cy łącką śliwowicę, Jan Cebula 
z Woli Piskulinej, ma co do roz-
wiązania proponowanego przez 
PiS spore wątpliwości. – Słysza-
łem o kolejnych próbach lega-
lizacji naszej śliwowicy, ale ja 

w tych planach obecnej władzy 
nie widzę już przyszłości. Na na-
szym terenie jest bardzo dużo 
podróbek i tego się chyba już nie 
da wykorzenić. Niektórzy doda-
ją do śliwowicy zwykłą żytnią 
wódkę. Jak produkują dla siebie, 
dla znajomych, to jest w porząd-
ku. Gdy to idzie gdzieś dalej na 
sprzedaż, to już niekoniecznie. 
15 lat temu nie było tego, co teraz. 
Dawniej jak przyjeżdżali tury-
ści, to sprzedawało się im butelkę 
lub dwie i już. Nad produkcją po-
winna być sprawowana porząd-
na kontrola. U nas można dostać 
butelkę już za 35, 40 zł. Jak na do-
brą śliwowicę, to jednak trochę za 
mało, gdyż jej produkcja to cza-
sochłonne zajęcie - mówi gospo-
darz, który pędzeniem tego trun-
ku zajmuje się od około 50 lat.

Przepisy w sprawie legalizacji 
śliwowicy, która w 1989 r. uzna-
na została za niematerialne dobro 
kultury narodowej, a 10 paździer-
nika 2005 r. umieszczona na liście 
produktów tradycyjnych, wyma-
gałyby ustaleń nie tylko z Mini-
sterstwem Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, ale także Ministerstwem 
Zdrowia, Ministerstwem Eduka-
cji, czy Służbą Celną. 

AGNIESZKA MAŁECKA 

Śliwowica, 
wielokrotnie 
nagradzana, 
zasługuje na 
to, żeby wyjść 
z podziemia, 
jest przecież 
dobrem 
narodowym.
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Rozmowa z posłem 
ANDRZEJEM CZERWIŃSKIM, 
Platforma Obywatelska

- Biegał Pan już dzisiaj?
- Dzisiaj akurat nie, ale biegałem 

wczoraj. Mam w domu drobny re-
mont. Majstrowie przychodzą o 6.30 
i żeby wszystko przygotować, sam 
muszę wstać już przed 5, więc na bie-
ganie brakuje mi czasu.

- Gdy został Pan ministrem skarbu, zasta-
nawialiśmy się, czy minister będzie miał 
czas na bieganie. Nie było okazji, żeby od-
powiedzieć na pytanie, czy jako minister 
Pan biegał?

- Biegałem, ale nie tak często i re-
gularnie jakbym chciał. Mam jednak 
zasadę, którą polecam każdemu, kto 
chce zrobić coś ekstra, niezawodowe-
go: trzeba godzinę wcześniej wstać. 
Jeśli ktoś zaczyna dzień o 6, musi 
wstać o 5, bo jeśli odłoży się coś na 
później, to na realizację nie ma szans.

- Powiedział Pan, że ma Pan remont 
w domu, a Pańska partia też jest w sta-
nie remontu?

- Może nie w stanie remontu, ale 
modernizacji. Każda partia, jeśli jest 
opozycją, powinna wykorzystać ten 
czas, żeby dokonać pewnych popra-
wek. Nie ma, co udawać, przegraliśmy 
wybory parlamentarne…

- A udajecie, że wygraliście?
- Nie, nie ma, co udawać. Tak jest, 

to jest porażka. Ale jeśli się przegry-
wa wybory, a dąży się do zwycięstwa, 
to trzeba się przygotować. Zaczęli-
śmy rozmowę od wątku sportowego, 
więc nie ma co płakać, jeśli się przegra 
mecz, tylko trzeba podjąć trud treno-
wania, żeby w kolejnym meczu, kolej-
nej konfrontacji być najlepszym.

- Partia rządząca stara się właśnie coś za-
oferować obywatelom, a to program 500+, 
a to mieszkanie.

- Każda partia coś obiecuje. PiS 
obiecało bardzo wiele rzeczy i, przy-
kro to powiedzieć, większości obietnic 
nie dotrzymało. Program 500+ miał 
być na każde dziecko, a skończyło się 
na drugim…

- Ale projekt świetnie pomaga 
w sondażach.

- Pomaga, ale mówmy o obietni-
cach: o kwocie wolnej od podatku, 
która miała być podniesiona, o mini-
malnej pensji, która miała być usta-
lona. Zamiast tego mamy ustawy, 
które wprowadzają niemal reżim i in-
wigilację w naszym kraju. To coś, co 
wcześniej czy później zostanie przez 
obywateli ocenione. W konfrontacji 
w następnych wyborach musi się 
poddać weryfikacji każdy, kto obie-
cuje za dużo.

- Przetrwa Platforma w obecnym kształ-
cie, czy będzie się musiała połączyć z No-
woczesną, PSL, KOD?

- Pierwsze, co teraz robimy, to 
porozumienie się z opozycją, żeby tej 
kłótni politycznej w Polsce było mniej, 

i żeby pokazać w bardziej jaskrawy 
sposób problem, przed którym stoi 
Polska. PiS nam bardzo ułatwia dzia-
łania, bo jak słuchamy ekspertów, to 
99 proc. z nich mówi, że PiS nie prze-
strzega prawa, w tym najważniejszej 
ustawy, jaką jest konstytucja.

- Ale gdyby dziś odbyły się wybory, PiS 
miałby 36 proc. poparcia, a PO może 16-
18 proc.

- Platforma ma dużo mniej, ja tego 
nie kwestionuję. Ale pół roku szyb-
ko minęło, i to już nie jest kampania. 
Nam mówi się ciągle, że rządziliśmy 8 
lat, ale rządy PiS to już 10 proc. wyko-
rzystanego czasu w stosunku do tego, 
przez który my rządziliśmy. Przyj-
dzie czas, gdy trzeba będzie spraw-
dzić karty.

- Przywrócenie Karpackiego Oddziału Stra-
ży Granicznej w Nowym Sączu to dobry 
ruch?

- To jest prestiż dla Nowego Sącza. 
Ja też zabiegałem o to, żeby utrzymać 
szyld, ale to była fikcja. Co z tego, że 
byłby oddział, gdy struktura Stra-
ży Granicznej w Polsce została zmie-
niona, dostosowana do wymogów 
Schengen, do przebudowania granic 
wschodniej i południowej.

- PiS mówi, że Platforma zlikwidowała, 
a myśmy przywrócili.

- Szacuneczek dla naszych posłów. 
Tylko co za tym pójdzie, czy dziesiąt-
ki nowych etatów? Owszem teraz, 
jest zmiana sytuacji, bo gdy podej-
mowaliśmy decyzję, nie było kwestii 
związanej z uchodźcami. Prestiż No-
wego Sącza na szczeblu Polski został 
podniesiony. Aczkolwiek będziemy 
się przyglądać, czy publiczne pienią-
dze w skali globalnej zostały optymal-
nie wydane.

- „Nie wybieram się na pielgrzymkę do Lo-
urdes czy Fatimy w worze pokutnym, jak 
nam radził senator Kogut” – powiedział Pan 
zaraz po uroczystościach powrotu KOSG.

- Podczas uroczystości postawio-
no mnie w dziesiątym szeregu, gdzieś 
z tyłu. Postarałem się, żeby kon-
sul Węgier przepchnąć do przo-
du, bo o niej trochę zapomniano, 
a przyjechała tutaj z szacunku dla No-
wego Sącza. Z tyłu widziałem w czasie 
przemówienia senatora Koguta, jakieś 

dziwne uśmiechy nawet na twarzach 
ludzi związanych z PiS.

- A dlaczego się Pan tak uśmiechnął? Co 
Pan ma na myśli?

- Niech ktoś przesłucha to wy-
stąpienie. Na pewno nie było to 
klasyczne przemówienie poli-
tyka. Nie chcę go oceniać, acz-
kolwiek wzywanie do pójścia na 
kolanach do Lourdes czy Fati-
my to chyba tylko domena Kogu-
ta. Nie czuję się winny jakiś za-
niedbań. Można mnie rozliczać 
z zadań, które robię lepiej czy gorzej. 
Ale nie poczuwam się do winy, że 
jakieś środki zostały zmarnowane, 
że Sącz nie został dowartościowany, 
że Sądecczyzna została pominięta 
w rozdzielaniu środków na dofi-
nansowanie projektów. Wielokrot-
nie mówiliśmy – pokażcie projekt, 
który nie był dofinansowany. Teraz 
odwracają się role. Linia kolejowa – 
gdzie ona jest? Droga Brzesko-No-
wy Sącz – gdzie ona jest?

- Zamienią się teraz role, będzie Pan 
w swoim biurze poselskim zwoływał kon-
ferencje prasowe i punktował rządzących?

- Będę robił takie sprawdziany, 
bo opozycja powinna sprawdzać, co 
robi rząd, powinna motywować rzą-
dzących. Ale na pewno nie będę szedł 
drogą senatora Koguta i robił spektakli 
nie tylko z siebie, ale i z formacji, któ-
rą reprezentuję.

- „Nie ma nic gorszego w życiu niż brak po-
kory, staram się być pokorny i mam nadzie-
ję, że partia, która sprawuje władzę od nie-
dawna, wie, co to jest pokora” – to kolejny 
cytat z Pana. Rządzącym brakuje pokory?

- Mam nadzieję, że władza, któ-
ra teraz rządzi, pozna, co to pokora. 
Kiedyś filozofowie mówili, że toleran-
cja jest najważniejszą cechą, ale to było 
dawno temu. Teraz pokora jest cechą 
najważniejszą.

- Co to jest ta pokora?
- Powiem, co to jest brak pokory: 

buńczuczne pokazywanie, jaki ja je-
stem silny i co to ja nie potrafię, wi-
tanie publiczne posłów jednej partii, 
z pominięciem pozostałych. Każdy 
może sobie odpowiedzieć na pyta-
nie, czy to jest pokora czy zadufanie 
w sobie?

- Pan witał posłów opozycji?
- Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby 

tego nie zrobić. A gdyby tak się sta-
ło, to byłoby mi bardzo przykro, sam 
przed sobą bardzo źle bym się czuł.

- „W sobotę 7 maja wspólnie napisaliśmy 
historię i zorganizowaliśmy największy ma-
nifest obywatelski w wolnej Polsce. Wzięło 
w nim udział ok. 150 tys. osób. Serdecznie 
dziękuję za reprezentowanie Nowego Są-
cza, Gorlic i innych miast Małopolski” – po-
wiedział Pan w jakimś wywiadzie.

- Nie chodzi o to, żebyśmy teraz 
przeliczali, czy było 250 tys. czy 249 
tys. Nikt nie podważa tego, że to była 
największa manifestacja obywateli w 
wolnej Polsce. To, że tak dużo osób 
przyjechało do Warszawy, o czymś 
świadczy. Niech dotrze do tych, któ-
rzy rządzą, że wybrał ich tzw. suwe-
ren, co podkreślają, ale suwerenem 
są też ci, którzy biorą udział w mani-
festacji w Warszawie. Jeśli weźmie-
my pod uwagę frekwencję wyborczą 
w zeszłorocznych wyborach, to te 37 
proc., które PiS dostał, przekładając 
na wszystkich obywateli z prawem 
głosu, to jest tyle ile jest.

- Jako polityk myśli Pan cały czas dwa ru-
chy do przodu? Teraz w pierwszej kolejno-
ści o wyborach samorządowych, wybo-
rach rady powiatu, na prezydenta miasta?

- Zawsze odpowiadam, że nowa 
kampania wyborcza zaczyna się na 
drugi dzień po wyborach. Ci, któ-
rzy dzielą publiczne pieniądze, mu-
szą pamiętać, że za chwilę będą mu-
sieli zdać relację z tego, co zrobili. Za 
chwilę znowu będą się poddawać we-
ryfikacji. Przegraliśmy wybory par-
lamentarne, ale pewne kroki już po-
czyniliśmy. Mamy wybrane nowe 
przywództwo Platformy, w czerw-
cu kończymy prace nad założeniami 
programu wyborczego, co skończy 
się we wrześniu konwencją pro-
gramową. Upublicznimy już teraz, 
w 2016 r., co chcemy wyborcom za-
oferować. Wybory samorządowe są 
najbliższymi wyborami i już się do 
nich przygotowujemy. 

- Tworzycie już drużynę np. na wybory do 
Rady Miasta Nowego Sącza, wyłaniacie 
kandydata na prezydenta?

- Tak, to są rzeczy, którymi już 
się zajmujemy. Ta selekcja pozytyw-
na musi być zrobiona wyprzedzają-
co. Rozmawiamy z wieloma osobami. 
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczo-
ny, bo wydawałoby się, że po prze-
granych przez PO wyborach, będzie-
my w pewnej pustce, szczególnie tutaj 
w Sączu. Tymczasem zgłasza się spo-
ro ludzi, którzy dla mnie do tej pory 
byli anonimowi, z chęcią włączenia 
się w działania.

- Partia rządząca chwali z poprzedniego 
rządu tylko jednego ministra. Minister ener-
getyki Krzysztof Tchórzowski powiedział z 
trybuny sejmowej: „Kiedy ministrem był 
pan Andrzej Czerwiński, widać było próby 
pozytywnych działań, które prowadziły do 
pewnego uspokojenia sytuacji, to znaczy, 
że widać było, że jest możliwe, że jest jakieś 
zaangażowanie w tym temacie”.

- To były miłe słowa dla mnie, cho-
ciaż powiedziane ze strony opozycji. 
Z panem ministrem Krzysztofem 
Tchórzewskim, z panem posłem i mi-
nistrem Piotrem Naimskim, z panem 
Dawidem Jackiewiczem ministrem 
skarbu rozmawiałem, gdy kończy-
ła się kadencja. Przedstawiłem spra-
wy, które uporządkowałem, zarów-
no w energetyce jak i górnictwie oraz 
innych spółkach. Zadania, które ja 
dostałem do wykonania, wymaga-
ły krótkiego okresu do działania i to 
w bardzo trudnej sytuacji kampa-
nii wyborczej. Nie mogłem sobie po-
zwolić na komfort jakiegoś lekcewa-
żenia, fikcyjnego działania. Mieliśmy 
strajki, mieliśmy tupet i tumult związ-
ków zawodowych np. górnictwa, któ-
re się włączyły w kampanię wybor-
czą. Nie mogłem wejść w konfrontację 
polityczną. Ta pałeczka musiała być 
w płynny sposób przekazana, musia-
ły być wypłaty i zgromadzone środ-
ki. O tyle mogę mówić o satysfakcji, 
że ta moja prośba o spotkanie jeszcze 
przed wyborami została przyjęta. Ale 
największą satysfakcję sprawił mi fakt, 
że program, który ja przygotowałem 
– restrukturyzacji górnictwa, jest te-
raz kontynuowany.

ROZMAWIAŁ 
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Rozmowa z posłem 
ARKADIUSZEM 
MULARCZYKIEM, 
Solidarna Polska

- Jest Pan opalony, zrelaksowany…
- Wykorzystałem parę dni słońca 

i przerwę w pracach parlamentar-
nych. Ale generalnie czas jest aktyw-
ny, dużo spraw. Może nie wszystkie 
widać, bo będąc w partii rządzącej, 
trzeba więcej przebywać w gabinetach 
ministrów, wiceministrów, dyrekto-
rów, lobbować, przekonywać, rozma-
wiać, aniżeli spędzać czas w mediach. 

- Kiedyś pracował Pan m.in. nad przywró-
ceniem Karpackiego Oddziału Straży Gra-
nicznej, a na uroczystości powrotu pogra-
niczników do Nowego Sącza Pana nie było…

- Mam wielką satysfakcję, że po 
dwóch latach zabiegów i starań KOSG 
udało się przywrócić. Patrzę na efekty 
swoich działań w sposób komplekso-
wy. Uważam, że pierwszy etap został 
zrealizowany. Wiemy, że tych waż-
nych potrzeb w regionie jest jesz-
cze kilka. Skupiamy się więc na efek-
tach, a jeśli one będą, to za 3,5 roku 
wynik wyborczy będzie wszystkich 
satysfakcjonował.

- Wynik Pana czy partii?
- Zarówno PiS, Solidarnej Polski, 

Polski Razem, ale też mój osobisty. Bo 
wynik, który osiągnęliśmy – osiem 
mandatów poselskich, dwa senator-
skie, jest chyba najlepszym w kraju.

- Ale za KOSG ordery zostały przypięte do 
innych piersi…

- Nie jestem człowiekiem ma-
łostkowym, nie obrażam się, że ktoś 
w Warszawie czy w Nowym Sączu 
nie zauważył moich starań. Pokornie 
pracuję dalej i cieszę się, że stworzo-
no dziesiątki, a może setki nowych 
miejsc pracy, to dla mnie największa 
satysfakcja.

- Uważni obserwatorzy zauważyli, że nie 
był Pan na uroczystościach obecny cia-
łem, ale spoglądał Pan na wszystkich z bil-
bordu wyborczego, który został zawieszo-
ny na sądeckim rynku.

- To dziwna historia. Ten bilbord 
tam kiedyś wisiał, został ściągnię-
ty jesienią po wyborach i nagle - nie 
wiem, jak to się stało - ale koledzy 
powiedzieli mi, że mój bilbord znów 
tam wisi.

- Teraz Pan żartuje.
- Poważnie! Byłem zaskoczony. 

Proszę mi wierzyć, nie mam pojęcia, 
kto go tam zawiesił i po co. Zakładam, 

że ktoś to zrobił w dobrej wierze, ale 
zapewniam, że nie mam z tym nic 
wspólnego.

- Komentuje się, że Solidarna Polska stoi 
teraz w drugim szeregu, za PiS.

- Jako parlamentarzysta, który już 
czwartą kadencję ma zaszczyt repre-
zentować sądeczan w parlamencie, 
patrzę przez pryzmat zadań i ma-
łych kroków, które musimy zrealizo-
wać. Nie jest dla mnie istotne, czy or-
der przypnie sobie do piersi senator X 
czy poseł Y. Patrzę na to z perspektywy 
nie sukcesu indywidualnego, ale suk-
cesu całego regionu. Dziesiątki tysię-
cy sądeczan, którzy głosowali na nas 
wszystkich, to nasz zbiorowy sukces. 
Krytykowaliśmy posła Czerwińskiego 
za brak reakcji przy likwidacji KOSG, 
obiecywaliśmy w kampanii wyborczej 
przywrócenie oddziału i udało się to 
zrobić niemal niezwłocznie.

- Poseł Czerwiński skomentował to krótko: 
„szacuneczek”.

 - Teraz ciężko pracujemy nad po-
zostałymi sprawami, żeby na koniec 
kadencji móc powiedzieć, co uda-
ło się zrobić.

- Czwarta kadencja to dla posła czas poli-
tycznych żniw. Pańscy bliscy koledzy po-
lityczni z Solidarnej Polski zrobili karie-
ry: Beata Kempa jest szefową kancelarii 
pani premier, Zbigniew Ziobro – ministrem 
sprawiedliwości, Jacek Kurski – prezesem 
telewizji publicznej…

- Trzeba na to patrzyć z perspek-
tywy tego, co dobrego uda się zro-
bić dla kraju na każdej z tych funk-
cji. Tak pewnie były rozpisane pewne 
scenariusze. Przed nami jeszcze 3,5 
roku, mam nadzieję udanych rzą-
dów dla Polski i Sądecczyzny. Pew-
ne sprawy już udało się zrobić, a teraz 
musimy wykorzystać ten czas. Mam 

przekonanie, że lepszej kadencji już 
nie będzie.

- Tylko 3,5 roku? Niektórzy mówią, że 7,5?
- Dobrze by było, bo tematów, 

którymi trzeba się zająć, jest bardzo 
dużo. Pierwsze efekty już odczuwa-
my – program 500+, w którym po-
nad 2 mln rodzin dostało wsparcie na 
wychowanie dzieci.

- Pan bierze takie wsparcie?
- Niestety, mimo że mam dwójkę 

dzieci, to jedno jest już dorosłe, więc 
nie biorę, ale wiem, jak dużo kosztuje 
utrzymanie dziecka. Ktoś wyliczył, że 
utrzymanie, kształcenie, wychowanie 
dziecka od oseska do 18-latka to kwo-
ty rzędu 300-500 tys. zł. Pomoc pań-
stwa to będzie co najmniej połowa tej 
kwoty. Te środki, mam nadzieję, po-
zwolą spokojnie, stabilnie wychowy-
wać dzieci w naszym kraju i nie zmu-
szą młodych rodaków do emigracji.

- Jak Pan powiedział - po owocach ich po-
znacie. Jakich owoców by sobie Pan życzył 
na koniec tej kadencji?

- Na pewno przywrócenia tak-
że placówki KOSG, bo to kolejnych 
kilkadziesiąt miejsc pracy. Ale też 
wpuszczenia na dobre tory inwe-
stycji kolejowych, drogowych, tak-
że projektu Siedmiu Dolin. Czyli ta-
kich strategicznych inwestycji, które 
spowodują, że nasz region stanie się 
atrakcyjny w sensie turystycznym 
i dobrze skomunikowany.

- Zacytuję: „Gdyby linia kolejowa Kraków-
-Podłęże-Piekiełko została wpisana na 
mapę europejskich korytarzy kolejowych, 
wzrosłaby realna szansa na realizację tej 
inwestycji” - twierdzi Arkadiusz Mular-
czyk, który wystosował w tej sprawie za-
pytanie do ministra infrastruktury. Nie jest 
Pan zmęczony tematem? Już 20 lat się 
o tym mówi i nic się nie dzieje.

- Ale pojawiło się światełko w tu-
nelu, bo w marcu czterech ministrów 
infrastruktury: Polski, Słowacji, Wę-
gier i Słowenii podpisało list intencyj-
ny w sprawie budowy korytarza pół-
noc-południe, który ma łączyć Morze 
Bałtyckie z Adriatykiem. W ramach 
tego korytarza jest taki mały odcinek, 
który nas bardzo interesuje… To by-
łaby szansa. Intensywnie w tej spra-
wie zabiegam. Projekt jest w tej chwili 

w Ministerstwie Rozwoju Regionalne-
go. Ma być zgłoszony do Komisji Euro-
pejskich przez te cztery kraje. Nawet 
kilka dni temu spotkałem się z panią 
konsul Węgier, poprosiłem o zaan-
gażowanie Węgrów, bo ich poparcie 
może być kluczowe dla tej inwestycji.

- Im bliżej końca kadencji, tym częściej 
będzie się Pan mógł spodziewać pytania: 
obiecywaliście Sądeczankę! Jak się z tego 
wywiązaliście?

- Podczas każdego posiedzenia Sej-
mu pytam o to pana ministra Adam-
czyka. Rozmawiałem też o drodze 
z panią premier Beatą Szydło. Będę 
chciał do tematu podejść w sposób 
kompleksowy, bo Sądeczanka to tak-
że kilka mniejszych tematów, choćby 
kwestia zjazdu z autostrady w kierun-
ku Nowego Sącza. Jak wiemy ten zjazd 
już został otwarty. To jest też kwestia 
np. obwodnicy północnej i otworze-
nia granicy na Słowację, która teraz 
jest zamknięta dla ruchu samocho-
dów ciężarowych. Życzyłbym sobie, 
żeby na koniec tej kadencji cała „papi-
rologia” była załatwiona i został wbita 
pierwsza łopata. A przynajmniej była 
widoczna taka perspektywa. To zada-
nie, które sobie stawiam.

- Łatwiej się w tej sprawie monituje swo-
jego ministra, czy prościej było pukać do 
różnych drzwi albo wytykać błędy, jako 
opozycja?

- To jest zupełnie inna sytuacja. 
Formacja, która rządzi, ma ponad 300 
parlamentarzystów, a każdy podjął ja-
kieś zobowiązania i puka do różnych 
ministrów. Widzę te kolejki i masę 
spraw, które trafiają do ministrów. 
Musimy więc być skuteczni. Nie wy-
starczy jeden poseł czy jeden sena-
tor. Tu musi być lobbing wielu śro-
dowisk, nie tylko parlamentarnych, 
ale regionalnych, samorządowych, 
biznesowych.

- Pan mówi jednym głosem z pozostały-
mi parlamentarzystami z naszego regio-
nu? Nie ma Pana na tych cotygodniowych 
konferencjach prasowych PiS. Z sądeckich 
posłów tylko Pana brakuje.

- Nie zaprasza mnie senator Ko-
gut, nie wiem jednak, dlaczego? Ale 
naprawdę się tym nie przejmuję, ży-
czę wszystkiego dobrego senatoro-
wi Kogutowi. Konferencje i infor-
mowanie opinii publicznej są ważne, 
ale znacznie ważniejsze jest to, żeby-
śmy krok po kroku, tydzień po tygo-
dniu jakieś przeszkody eliminowali 
w tych strategicznych inwestycjach 
dla Sądecczyzny.

- Myślałem, że powie Pan, iż te konferencje 
prasowe nie są Panu do niczego potrzebne, 
bo za 3,5 roku i tak pobije Pan kolejny re-
kord w ilości uzyskanych głosów.

- Pożyjemy, zobaczymy. Staram 
się być osobą, która skutecznie roz-
wiązuje problemy mieszkańców i na-
szego regionu.

- Podczas audytu poprzedniego rządu, mi-
nister Tchórzewski recenzował pracę byłe-
go ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego 
i był to jedyny minister rządu PO-PSL, któ-
ry od obecnego obozu rządzącego dostał 

świadectwo z małym plusikiem. Zasko-
czyło to Pana?

- Bardzo krótko był ministrem. 
Dobrze, że w tym czasie nie zdążył 
nic zepsuć.

- Minister Tchórzewski mówił cieplej o An-
drzeju Czerwińskim.

- Minister Czerwiński żadnych 
strategicznych decyzji nie podejmo-
wał, to była końcówka rządów, finisz 
kampanii wyborczej. Myślę, że mini-
ster Czerwiński dostał swoją szansę 
i ją wykorzystał. Ma w swoim CV wpi-
sane, że był ministrem.

- A Pan tego ministra w CV ciągle nie ma. 
Zostanie Pan kiedyś ministrem?

- To nie zależy ode mnie.

- Poseł Mularczyk był jednym z ojców no-
weli ustawy o IPN – czytam w jednym z ser-
wisów. To ważna ustawa?

- W 2005 i 2007 r., kiedy zresztą 
z obecnym prezydentem Andrzejem 
Dudą, przygotowywaliśmy ustawę 
lustracyjną i ustawę o IPN, zosta-
ła ona powstrzymana przez wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj 
to co przygotowałem, bo byłem oj-
cem tej ustawy, to jedna cześć, któ-
ra poszerza uprawnienia IPN. Bar-
dzo dużo w ostatnich latach mówi 
się o żołnierzach wyklętych, opozy-
cjonistach, którzy byli ofiarami pań-
stwa komunistycznego. Ta ustawa 
daje IPN olbrzymie możliwości po-
szukiwania tych ofiar, identyfikacji, 
bo tworzymy bazę genetyczną ofiar 
i ich rodzin, oraz ich upamiętniania. 
To nowe zadanie dla IPN. Mam na-
dzieję, że dzięki temu pamięć histo-
ryczna ulegnie znacznemu wzmoc-
nieniu. IPN z chwilą wejścia w życie 
ustawy stanie się instytucją, która 
będzie skutecznie budowała polską 
pamięć historyczną, pamięć o boha-
terach, tradycji, tożsamości, a już nie 
tylko ujawniać archiwa SB.

- Uzdrowisko Krynica-Żegiestów, jedy-
na spóła Skarbu Państwa na naszym te-
renie, ma wreszcie nowego prezesa. Do-
bra zmiana powinna obejmować także 
dobrych prezesów-menagerów jak Jaro-
sław Wilk, który pokazywał, że ma wynik 
ekonomiczny?

- Również z niepokojem obser-
wowałem kolejne konkursy na to 
stanowisko odwoływane z uwagi na 
brak dobrych kandydatów. Dziś wie-
my, że prezesem będzie doświadczo-
ny menager, który - mam nadzieję - 
poprowadzi uzdrowisko w dobrym 
kierunku. Natomiast jeśli chodzi 
o poprzedniego prezesa, pana Wil-
ka, z pewnym niepokojem obserwo-
wałem to, jak lekką ręką zwolniono 
całą grupę pracowników z uwagi na 
rzekome kradzieże. Później się oka-
zało, że ci pracownicy zostali przy-
wróceni przez Sąd Pracy, ale dobre-
go imienia nikt im nie zwróci, sprawy 
jeszcze trwają. Ta sprawa obciąża pre-
zesa Wilka.
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Uroczysta msza święta pod przewodnic-

twem diecezjalnego kapelana Straży Po-

żarnej ks. Marcina Krępy, w Bazylice św. 

Małgorzaty rozpoczęła obchody Powiato-

wego Dnia Strażaka. Eucharystię celebro-

wali również Prepozyt Kapituły Kolegiac-

kiej ks. dr Jerzy Jurkiewicz i Proboszcz 

Parafii św. Elżbiety w Starym Sączu ks. 

Marek Tabor. W uroczystościach wziął 

udział prezydent Ryszard Nowak, który 

podczas oficjalnych uroczystości został 

uhonorowany Srebrną Odznaką Zasłużo-

ny dla Ochrony Przeciwpożarowej.

W homilii ks. Marcin Krępa podkre-

ślił, że powiatowe święto strażaków to 

podziękowanie Bogu za trudną i odpo-

wiedzialną, a czasami nie wolną od po-

święceń służbę funkcjonariuszy Straży 

Pożarnej na rzecz innych. - Jesteśmy 

tutaj także po to, aby prosić Pana Boga 

o wsparcie dla nas, dla naszej pracy i dla 

tych wszystkich, którzy starają się nieść 

pomoc i ulgę w cierpieniu dla innych.  

Po mszy uczestnicy przeszli na plac 

przy strażnicy Komendy Miejskiej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Nowym 

Sączu, gdzie rozpoczęły się oficjal-

ne uroczystości. W miejscu codzien-

nej służby funkcjonariuszy złożony 

został meldunek i podniesiona flaga 

państwowa, a następnie odbyło się 

wręczenie odznaczeń oraz awansów 

zawodowych dla wyróżniających się 

funkcjonariuszy Straży Pożarnej z te-

renu Miasta Nowego Sącza i Powiatu 

Nowosądeckiego.

Odznaczenia wręczali Zastępca Mało-

polskiego Komendanta Wojewódzkiego 

Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Konar, Ko-

mendant Miejski Państwowej Straży Po-

żarnej w Nowym Sączu st. bryg. Janusz 

Basiaga, a także prezes Zarządu Po-

wiatowego Związku Ochotniczych Straż 

Pożarnych oddział w Nowym Sączu An-

toni Bienias.

Wśród odznaczonych znalazł się między 

innymi Prezydent Miasta Nowego Sącza 

Ryszard Nowak. Decyzją Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Prezydent 

Nowak został uhonorowany Srebrną Od-

znaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpo-

żarowej. Odznaczenie wręczył Zastępca 

Małopolskiego Komendanta Wojewódz-

kiego Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Konar.

- To dla mnie niezwykle cenne odzna-

czenie, które jest dowodem dobrej współ-

pracy i wsparcia udzielanego Straży Po-

żarnej. Osobiście to wyróżnienie traktuje 

jako docenienie szczególnego zaangażo-

wania miasta na rzecz rozwoju pożarnic-

twa - podkreślił prezydent Ryszard Nowak.

Na zakończenie obchodów odbyła się 

uroczysta defilada Kompanii Reprezen-

tacyjnej Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Wystą-

piła także Orkiestra Ochotniczej Straży Po-

żarnej z Mogilna.

W uroczystościach Powiatowego Dnia 

Strażaka wzięli udział sądeccy parlamen-

tarzyści - poseł Jan Duda i senator Stani-

sław Kogut, Starosta Nowosądecki Marek 

Pławiak oraz Zastępca Burmistrza Starego 

Sącza Kazimierz Gizicki.

MATERIAŁ  PROMOCYJNY

To był dobry rok dla miasta! Prezydent 
Ryszard Nowak „Włodarzem 2016”

Powiatowy Dzień Strażaka. Prezydent Ryszard Nowak uhonorowany 
Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

Kolejny sukces Nowego Sącza i Prezydenta Ryszarda Nowaka. Podczas uroczystej gali Rankingu „Perły Sa-

morządu 2016” w Warszawie, Prezydent Nowego Sącza otrzymał tytuł „Włodarza 2016” w kategorii miast 

do 100 tys. mieszkańców. Jednocześnie Miasto Nowy Sącz zostało laureatem trzeciego miejsca w kate-

gorii „Samorząd 2016”. Organizatorem Rankingu jest Dziennik Gazeta Prawna przy wsparciu merytorycz-

nych firmy doradczej Deloitte.  

- To był dobry rok dla miasta, mieszkańców i dla mnie osobiście jako prezydenta. Spełniły się wielo-

letnie oczekiwania Sądeczan, a nakładem blisko 100 mln zł zbudowaliśmy Obwodnicę Północną z no-

wym mostem na Dunajcu – podkreślał podczas uroczystej gali Prezydent Nowak. - Zostaliśmy rów-

nież docenieni za efektywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Według najnowszych danych 

GUS, Nowy Sącz w okresie mojej prezydentury pozyskał blisko 850 mln zł środków zewnętrznych, któ-

re umożliwiły realizację wielu projektów infrastrukturalnych.

Warto przypomnieć, że Miasto Nowy Sącz i Prezydent Ryszard Nowak znaleźli się w gronie takich lau-

reatów jak choćby Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz czy Prezydent Lublina Krzysztof Żak. Wśród 

najlepszych miast nie zabrakło również Gdańska, Olsztyna, Gliwic czy Sopotu. 

W samej ocenie włodarzy gmin organizatorzy brali pod uwagę największe sukcesy minionego roku 

i współpracę ze społecznością lokalną, strategię rozwoju i zarządzanie. Nagrody były przyznawane w 

czterech kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska do 100 tys. mieszkańców 

oraz gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców. 

Także w zeszłorocznej edycji Rankingu Miasto Nowy Sącz otrzymało „Perłę Samorządu 25-lecia”, 

natomiast Prezydent Ryszard Nowak otrzymał wyróżnienie w kategorii „Włodarz 2015”. 

Ratusz: 20 projektów do budżetu 

obywatelskiego zostanie poddanych 

pod głosowanie

Znamy już pełną listę projektów do 

budżetu obywatelskiego na 2017 

rok, które zostaną poddane pod 

głosowanie w dniach 25 czerwca 

do 2 lipca br. Podczas spotkania 

w sądeckim ratuszu Zastępca Pre-

zydenta Nowego Sącza Wojciech 

Piech podsumował etap weryfi-

kacji zadań i dokonał losowania 

ich kolejności. - Gdyby porówny-

wać jakość wniosków przygoto-

wanych w zeszłym roku i w tym 

roku, to ewidentnie te wnioski były 

naprawdę lepiej przygotowane. 

Ma to swój wyraz w wynikach we-

ryfikacji – mówił Wojciech Piech.

Do dalszego etapu budże-

tu obywatelskiego zostało do-

puszczonych 20 z 24 złożonych 

wniosków. - To daje 84-procen-

towy udział tych zadań, które 

zostały zakwalifikowane do de-

cydującej fazy budżetu obywa-

telskiego – podkreślił Zastępca 

Prezydenta Miasta przypomina-

jąc, że podczas pierwszej edy-

cji inicjatywy było to 57 procent. 

- Nawet takie porównanie, dosyć 

proste, pokazuje awans jako-

ściowy tegorocznych projektów. 

Kolejność zadań na liście do 

głosowania została rozlosowa-

na przez wiceprezydenta Woj-

ciecha Piecha i sekretarz mia-

sta Edytę Brongiel. - Praktycznie 

z chwilą zakończenia losowania 

rozpoczyna się kampania pro-

mocyjna, która potrwa do 24 

czerwca. Mamy na to tydzień, 

więcej niż zakłada harmonogram 

– tłumaczył Wojciech Piech. 

Wśród zadań do realizacji, któ-

re znalazły się na ostatecznej li-

ście do głosowania w ramach 

budżetu obywatelskiego są pro-

jekty dotyczące budowy, lub mo-

dernizacji boisk sportowych, pla-

ców zabaw, czy urządzeń do 

ćwiczeń na świeżym powietrzu, 

a także rozbudowy parkingów 

i chodników. 

Pojawiły się także tzw. „pro-

jekty miękkie”. Pierwszy z nich 

dotyczy stworzenia systemu 

informacji o jakości powietrza 

na terenie Nowego Sącza, 

natomiast drugi upowszech-

niania piłki nożnej wśród naj-

młodszych, także poprzez 

organizację obozów i zajęć 

sportowych. 

Dalszy harmonogram bu-

dżetu obywatelskiego na 2017 

rok oraz pełna lista zadań, któ-

re zostaną poddane pod głoso-

wanie są dostępne na stronie 

www.bo.nowysacz.pl. 
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Mieszkańcy Podegrodzia z niecierpli-
wością czekają na kanonizację bło-
gosławionego ojca Stanisława Pap-
czyńskiego. Założyciel Zgromadzenia 
Księży Marianów zostanie wyniesio-
ny na ołtarze 5 czerwca. Ponad 400 
mieszkańców podsądeckiej miejsco-
wości wyjechało do Rzymu, aby oso-
biście uczestniczyć w uroczystości. Ci, 
którzy pozostali w gminie, przystrajają 
domy flagami i wizerunkiem przyszłe-
go świętego.

Dziewczyna uzdrowiona z sepsy
Mieszkańcy Podegrodzia już od 

wielu miesięcy przygotowują się 
na kanonizację bł. ojca Stanisła-
wa Papczyńskiego. Wiadomość 
o uznaniu przez papieża Franciszka 
cudu uzdrowienia, jaki miał miejsce 
za wstawiennictwem XVII–wiecz-
nego zakonnika, podegrodzianie 
przyjęli z wielką radością. 

Cud, dzięki któremu błogo-
sławiony ojciec Papczyński zo-
stanie wyniesiony na ołtarze, za-
twierdzono 21 stycznia tego roku. 
20-letnia dziewczyna zachoro-
wała na sepsę, która zaatakowa-
ła wszystkie narządy. Dla leka-
rzy jej śmierć była nieunikniona 
i odłączyli ją od aparatury pod-
trzymującej życie. Cała rodzina 
rozpoczęła wtedy odmawianie no-
wenny do bł. Stanisława Papczyń-
skiego. Chora nie tylko nie umar-
ła, ale bardzo szybko wróciła do 
zdrowia. W ostatnim dniu nowen-
ny zdjęcia rentgenowskie wykaza-
ły, że płuca dziewczyny są zdrowe. 
Powołany przez Watykan zespół 
niezależnych lekarzy potwierdził, 
że wyleczenie dziewczyny było 
z medycznego punktu widzenia 
niewytłumaczalne.

Pamięć o nim wciąż żywa
Błogosławiony ojciec Papczyń-

ski jest jedną z najwybitniejszych 
postaci wywodzących się z Pode-
grodzia, dlatego czczony jest tu na 
wiele sposobów. Wyraża się to nie 
tylko w kulcie religijnym, ale też 
organizowaniu w jego hołdzie spe-
cjalnych występów teatralnych czy 
muzycznych. Radości, że Podegro-
dzie doczeka się świętego patrona, 
nie kryje proboszcz parafii ksiądz 
Józef Wałaszek.

- Kiedy przyszedłem do tej 
wspólnoty parafialnej, zaobser-
wowałem, że mieszkańcy szcze-
gólnie kochają o. Stanisława 

Papczyńskiego. Pamięć o nim jest 
wciąż żywa. Są obchodzone mię-
dzy innymi Dni ojca Stanisława 
Paczyńskiego. Od 7 lat każdego 18. 
dnia miesiąca odbywają się no-
wenny, podczas których oprócz 
odmawiania modlitw, kontemplo-
wana jest jego spuścizna. Nowen-
ny gromadzą rzesze wiernych. Jest 
szereg intencji, mieszkańcy pro-
szę o błogosławieństwo, zdrowie, 
czy wstawiennictwo za zmarłych, 
ale też dziękują za otrzymane łaski 
i opiekę – mówi ks. Wałaszek.

Będą widoczni w Watykanie
Do przygotowań kanonizacyj-

nych włączył się Gminny Ośrodek 
Kultury w Podegrodziu. Miejsco-
wy poeta Ryszard Drożdż ułożył na-
wet specjalną pieśń w hołdzie wiel-
kiemu rodakowi. Śpiewana jest ona 
na nabożeństwach. Oprócz tego 
przygotowano obrazy z wizerun-
kiem świętego, pieczątki a tak-
że specjalny śpiewnik pod tytu-
łem „Śpiewany dla Ciebie Panie”, 
w którym są zebrane pieśni do ojca 

Papczyńskiego i inne pieśni kościel-
ne. Nie mogło też zabraknąć małych 
i dużych flag. Przygotowano ich 
prawie półtora tysiąca. Część zosta-
nie umieszczona na podegrodzkich 
domach, część zabrali pielgrzymi, 
którzy pojechali do Watykanu. 

W sumie do Rzymu wyjecha-
ło ponad czterystu mieszkańców 
Podegrodzia, a wraz z nimi tak-
że Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
Podegrodzie.

- Chcemy być widoczni na 
placu św. Piotra w Watyka-
nie, bo rozpiera nas duma. Jest 
to dla nas sytuacja wyjątkowa 
i niepowtarzalna, to nasz pierw-
szy święty z tej ziemi - cieszy 
się Krzysztof Bodziony, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Podegrodziu. 

Stasiu, błogosław ten dzień
Wyjazd do Watykanu jest sym-

boliczny dla Janiny Morzywołek 
z miejscowego Koła Gospodyń Wiej-
skich. W jej rodzinie jest pielęgno-
wany szczególny kult o. Stanisława 
Papczyńskiego. Jej brat jest maria-
ninem, obecnie pracuje na Filipi-
nach. Teraz, po wielu latach rozłą-
ki, będzie miała okazję spotkać się 
z bratem w Rzymie.

- Brat wstąpił do zakonu jako 
pierwszy podegrodzianin trzysta 
lat po narodzeniu o. Papczyńskie-
go. Dlatego bardzo osobiście prze-
żywam tę uroczystość - przyzna-
je. - To jest jakaś szczególna łaska 

z góry, że został marianinem. Dla-
tego ojciec Papczyński jest mi szcze-
gólnie bliski. Jest naszym przyjacie-
lem domu i zwracamy się do niego… 
Stasiu.  On jest moim przyjacielem 
na co dzień. Z jego pomocą każdy 
problem można rozwiązać.  Zawsze 
jak wychodzę z domu, dotykam ob-
razek z jego wizerunkiem i mówię: 
Stasiu, błogosław na cały dzień. Cała 
rodzina odczuwa jego opiekę. Za-
wsze powtarzamy, że święty Jan Pa-
weł ma pod swoją pieczą cały świat, 
a ojciec Papczyński czuwa szczegól-
nie nad Podegrodziem.

Nie szukamy sensacji, choć one 
są

Jak potwierdza proboszcz parafii 
działanie błogosławionego ojca Pap-
czyńskiego jest bardzo widoczne 
w Podegrodziu. Głównie dotyczy 
ono uzdrowień.

- Nie szukamy na siłę nadzwy-
czajnych sensacji, choć one są. 
Nierzadko jestem zdumiony – przy-
znaje. - Jest bardzo dużo uzdro-
wień, między innymi z nałogów 
czy z takich chorób jak białaczka. 
Niestety nie mogę więcej o tym mó-
wić, bo to są osobiste doświadcze-
nia. To jest takie misterium, które 
musi pozostać między człowiekiem 
a Bogiem. Ważna jest tutaj pokor-
na modlitwa. Liczymy, że kanoni-
zacja przyniesie przede wszystkim 
owoce duchowe dla parafian i ca-
łego Kościoła.

MONIKA CHROBAK

REKLAMA

Wydarzenia

Święty z Podegrodzia nie szczędzi cudów

Ojciec Stanisław Papczyński urodził się w 1631 r. w Podegrodziu. 
W 1661 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jest założycielem Zgromadze-
nia Księży Marianów – zakonu przede wszystkim odpowiedzialnego 
za szerzenie kultu Niepokalanego Poczęcia NMP, modlitwę za zmar-
łych i pomoc proboszczom. Zmarł w 1701 r. w Górze Kalwarii. Ka-
znodzieja został beatyfikowany 16 września 2007 r. w Sanktuarium 
Maryjnym w Licheniu. Beatyfikacja był związana z cudem ożywienia 
martwego dziecka w łonie matki. Od tego czasu ojciec Papczyński 
został patronem dzieci poczętych i obrońców życia.

Nie szukamy na siłę nadzwyczajnych 
sensacji, choć one są. Jest bardzo 
dużo uzdrowień, między innymi 
z nałogów czy z takich chorób 
jak białaczka.
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Projekt realizowany przez Stowarzy-

szenie Sursum Corda współfinansowany 

ze środków Województwa Małopolskie-

go ma już trzecią edycję. Każda cieszy 

się ogromnym powodzeniem. Trud-

no się dziwić. To dla uczestników duża 

dawka kulturalnych imprez, ale chy-

ba przede wszystkim okazja do towa-

rzyskich spotkań. Taki zresztą jest cel 

projektu „Kulturalny Senior” - wsparcie 

funkcjonowania społecznego i przeciw-

działanie wykluczeniu osób starszych, 

w formie zwiększenia aktywnego uczest-

nictwa w życiu społeczno-kulturalnym.

W projekcie biorą udział osoby w wie-

ku 55+, zamieszkałe w Nowym Sączu 

oraz powiatach nowosądeckim oraz li-

manowskim. W sumie objętych jest nim 

minimum 170 seniorów. 

Jak działa projekt?
Każdy z seniorów otrzymuje   dwa 

„Bony Kultury” upoważniające do sko-

rzystania z dwóch dowolnie wybranych 

seansów w MCK Sokół w Nowym Są-

czu, kinie Klaps w Limanowej lub kinie 

Jaworzyna II w Krynicy Zdroju, na wy-

jątkowo preferencyjnych warunkach. 

Cena jest okazyjna – 10 zł za dwa wej-

ścia do kina, a sam bon ważny jest do 

końca listopada.

Oprócz tego uczestnicy projektu 

mogą wziąć udział w wyjeździe na kon-

cert symfoniczny do Krakowa do Filhar-

monii im. Karola Szymanowskiego lub 

na spektakl do krakowskiego teatru. 

W trakcie wyjazdu seniorzy nie tylko ob-

cują ze sztuką, w programie jest też wi-

zyta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Łagiewnikach oraz zwiedzanie Krako-

wa i obiad w restauracji. I znów cena ta-

kiego wyjazdu jest okazyjna – 20 zł. 

Projektu zmniejsza zatem barierę 

dostępu seniorów do kultury wysokiej, 

czemu służą trzy wyjazdy do kultural-

nej stolicy Małopolski, w każdym może 

wziąć udział 50 osób.

- Nie mamy wątpliwości, że działanie 

przyczyni się do zwiększenia możliwo-

ści utrzymywania przez seniorów kon-

taktów z osobami o podobnych zain-

teresowaniach kulturalnych, rozwijania 

pozarodzinnych kontaktów towarzyskich 

oraz aktywnego uczestnictwa w wyda-

rzeniach społeczno-kulturalnych – mówi 

Marcin Kałużny ze Stowarzyszenia Sur-

sum Corda.

Jego opinię podzielają też uczestni-

cy poprzednich edycji projektu „Kultu-

ralny Senior”

- Najmilej wspominam seanse filmowe 

poprzedzone wprowadzeniem i zamykane 

dyskusją – mówi Irena Cepielik, uczest-

niczka poprzedniej edycji projektu. - Za-

padł mi głęboko w pamięć film Menzela 

oparty na prozie Bogumiła Hrabala „Ob-

sługiwałem angielskiego króla”. Wpro-

wadzenie Antoniego Kroha, znawcy kul-

tury słowackiej i czeskiej, niewątpliwie 

odkryło wszystkie wątki obu autorów. Ja 

na pewno poznałam wiele motywów epic-

kich i filmowych istotnych dla odczytywa-

nia znaczeń, których sama nie dostrze-

głam.  Część uczestników projektu była 

w Teatrze im. J. Słowackiego (w ubiegłym 

roku np. na „Maskaradzie” Lermontowa 

w reż. Nikołaja Kolady) lub na koncercie 

symfonicznym. Mnie się jakoś nie udało, 

ale pomyślałam, że los jest sprawiedli-

wy. Wzruszyła mnie opowieść koleżan-

ki, która była w tym teatrze po raz pierw-

szy i była oczarowana samym teatrem. 

Ja w tym teatrze   byłam wielokrotnie 

i pewnie nie umiałam się tak detalicznie 

zachwycić niewątpliwie artystycznie mi-

strzowskim wystrojem budynku i sceny. 

To wielki plus dla organizatora, jeżeli po-

zostawia w pamięci i sercach uczestni-

ków takie przeżycia.

- Udział w wydarzeniach kulturalnych 

organizowanych przez Stowarzyszenie 

Sursum Corda jest dla seniorów prawdzi-

wą ucztą kulturalną, okazją do spotkań i po-

znawania nowych osób. Poznawania osób, 

które mają otwarte serce na potrzeby in-

nych, a w swych wszechstronnych działa-

niach nie zapominają o Seniorach – komen-

tuje uczestniczka projektu Krystyna Słaby.

Jak mając lat 55+ spędzić czas miło, 
kulturalnie i niedrogo? Najlepiej wziąć 

udział w projekcie „Kulturalny Senior”.

MATERIAŁ  PROMOCYJNY
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Pasje

Anioły tańczą na rurze, czyli pole dance po sądecku 

Choć nie mają skrzydeł, bez wysiłku zdają 
się unosić w powietrzu, wykonując skom-
plikowane akrobacje. Obroty, zwisy, ukła-
dy choreograficzne przypominające różne 
formy tańca, wszystkie te elementy spra-
wiają, że trudno oderwać od nich wzrok. 
Sport dla wybranych? Wręcz przeciwnie, 
to ćwiczenia przeznaczonego dla każde-
go, o czym starają się przekonać sąde-
czanki, instruktorki ze szkoły Angels Pole 
Dance, czyli sportowego tańca na rurze w 
formie fitness. 

Choć termin taniec na rurze może 
budzić u przeciętnego odbiorcy au-
tomatyczne skojarzenia z tancerkami 
erotycznymi czy klubami go-go, wła-
ścicielka nowosądeckiej szkoły Barba-
ra Budzik od razu wyprowadza ewen-
tualnych krytykantów z błędu. - Pole 
dance to tak naprawdę dyscyplina 
sportowa. Jest to połączenie tańca, 
akrobatyki i gimnastyki sportowej, 
wymagające dużych umiejętności 
związanych z tańcem, z ruchem, ale 
także i sprawności siłowych. Jest to 
alternatywa zarówno dla siłowni, 
jak i sportów tanecznych, bo stano-
wi ona połączenie jednego i drugie-
go – mówi. 

Skąd zatem przekonanie, że jest 
to aktywność fizyczna, którą może 
uprawiać praktycznie każda kobieta, 
bez względu na wiek, figurę i ogólną 
kondycję? - Osoby, które nie mia-
ły nigdy styczności z pole dance, na 
początku uczymy bardzo prostych 
figur tanecznych i wzmacniających 
mięśnie. Dopiero po jakimś czasie, 
kiedy nasze ciało jest wzmocnione, 
przechodzimy do trudniejszych form 
- rozwiewa ewentualne wątpliwości 
Barbara Budzik. 

Choć patrząc na ćwiczące instruk-
torki na początku trudno uwierzyć, 
że każdy może bez żadnych proble-
mów wykonywać np. obroty na rur-
ce, Barbara Budzik wie co mówi. Sama 
zajmuje się pole dance od niespełna 
dwóch lat i nigdy wcześniej nie upra-
wiała żadnego sportu wymagającego 
szczególnej kondycji. W jej wypadku, 
przypadkowa wizyta w szkole spor-
towego tańca na rurze podczas wie-
czoru panieńskiego koleżanki, za-
owocowała fascynacją tą dyscypliną 
i spowodowała, że ta młoda i aktyw-
na księgowa z Tarnowa stała się wła-
ścicielką szkoły pole dance w Nowym 
Sączu. Dzisiaj wspomina: - Miałyśmy 
zajęcia na rurce a potem odbył się po-
kaz instruktorki, która nas uczyła. 
Po tym pokazie byłam zachwycona 
tym, co ta dziewczyna pokazała, jak 
była sprawna, wygimnastykowana, 

a przy tym jak ładnie i kobieco wy-
glądała. Więc bardzo chciałam 
spróbować. I spróbowała, choć nie 
ukrywa, że łatwo nie było. Siniaki, za-
kwasy, ból całego ciała, ale także wiel-
ka przyjemność i satysfakcja zarówno 
z własnych osiągnięć, jak i ich wpływu 
ćwiczeń na wygląd i ogólną kondycję. 

Zresztą podobną historię mogłaby 
opowiedzieć większość jej uczennic. 
Choć w różnym wieku, bo są wśród 
nich nastolatki jak i dojrzałe kobiety, 
każda z nich zaczynała od podstaw 
a teraz wszystkie naprawdę radzą so-
bie bardzo dobrze. Co więcej pole dan-
ce nie tylko wpływa na ich wygląd, ale 
także i samopoczucie. - Często dziew-
czyny przychodząc na zajęcia skar-
żą się na przykład, że boli je głowa, 
są zmęczone czy niewyspane, a po 
zajęciach wychodzą uśmiechnięte, 
zadowolone i wszystkie bóle mijają 
– mówi Budzik. I oczywiście pojawia 
się wielka satysfakcja, że choć jeszcze 
kilka tygodni temu nie były w stanie 
wykonać jakiegoś ćwiczenia, dziś nie 
sprawia im już ono żadnych trudności. 
A ta satysfakcja i zadowolenie z wła-
snych możliwości i osiągnięć przenosi 
się także na codzienne życie. 

Do tej formy aktywności zachęca-
ją również dwie instruktorki ze szkoły 
Angels Pole Dance, Aleksandra Kaleta 
i Aleksandra Kulig. Przekonują, że na 
zajęciach wszystko odbywa się stop-
niowo i żadna z pań nie jest zmusza-
na do ćwiczeń wykraczających poza 
jej możliwości. Także atmosfera jest 
bardzo przyjazna, choć panie różnią 
się wyglądem i figurą, nie ma żadnej 
presji czy porównań. - Pole dance to 
świetna alternatywa dla typowych 
zajęć na siłowni, które dosyć szyb-
ko mogą znużyć, podczas gdy zaję-
cia pole dance ciągle oferują coś no-
wego – podkreślają zgodnie.

Anioły tańczą na rurze? W No-
wym Sączu nie tylko tańczą, ale 
jeszcze świetnie się przy tym ba-
wią. I nie przejmują skojarzenia-
mi, jakie u niedoinformowanych 
ludzi budzi określenie pole dance, 
tym bardziej, że aktywność ta ma 
szansę stać się wkrótce dyscypli-
ną olimpijską. Instruktorki pod-
kreślają także, że zawsze mogły li-
czyć na wsparcie swoich bliskich 
i przyjaciół, podobnie jak ich uczen-
nice, zachęcane do takiej aktywno-
ści przez najbliższych. Bo jak zgod-
nie twierdzą, wszyscy lubimy ludzi, 
którzy mają swoje pasje i podziwia-
my tych, którzy wytrwale pokonu-
ją swoje ograniczenia.

TATIANA BIELA

Anioły tańczą na rurze? W Nowym Sączu 
nie tylko tańczą, ale jeszcze świetnie 
się przy tym bawią. I nie przejmują 
skojarzeniami, jakie u niedoinformowanych 
ludzi budzi określenie pole dance, tym 
bardziej, że aktywność ta ma szansę stać 
się wkrótce dyscypliną olimpijską.
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Opinie

Wreszcie radość i młodość w magistracie

Kwitnące kasztany na sądeckich 
Plantach i mijające matury, to wi-
doczny znak, że jesteśmy w pełni 
rozbuchanej wiosny. Uroda i ra-
dość wiosenna zawitały też w po-
sępne, dla niektórych, mury są-
deckiego magistratu. Stało się to 
za sprawą urodziwych panienek 
reprezentujących dorodną sądec-
ką młodzież.

Podczas ostatniej sesji Rady Mia-
sta, w skład której wchodzą w więk-
szości starsze wiekiem osoby, na 
twarzach których rzadko gości ser-
deczny uśmiech, ba, nawet zwy-
kła radość, wybuchł gejzer urody 

bezpretensjonalnej i właśnie uśmie-
chu oraz radości. Wszystko przy 
okazji wręczania Tarczy Herbowej 
„Zasłużony dla miasta Nowego Są-
cza” Zespołowi Szkół nr 3 im. Bo-
lesława Barbackiego. Kiedyś popu-
larna „Odzieżówka” założona przez 
wybitnego malarza, społecznika Bo-
lesława Barbackiego, właśnie obcho-
dzi swoje 90. urodziny. Prezydent 
Ryszard Nowak decyzją radnych 
uhonorował tę oświatową placów-
kę wspomnianą Tarczą Herbową. Ale 
to była oficjałka, natomiast praw-
dziwy show (rewię mody) pokaza-
ły panny paradujące w kostiumach 
uszytych przez nie same według 
projektu uczennicy pierwszej kla-
sy Izabeli Chochorowskiej. Było na 
co popatrzeć i na czym oko zawie-
sić. Bo pannice z wielkim wdziękiem 
prezentowały kolekcję, poruszając 
się niczym Cindy Crawford. Nie były 
tylko wieszakami, ale prawdziwymi 
modelkami! Projektantce i model-
kom wróżę wielką karierę.

Zwykle gejzery w naturze wy-
buchają kilkakrotnie, więc kolejny 
gejzer radości i wdzięku roznieciły 
urocze i mądre panny – uczennice 
Zespołu Szkół Sióstr Niepokalanek 
im. Królowej Polski. Podczas sesji 
rady wręczono nagrody IV edycji 

konkursu „Włącz myślenie. Po-
staw na przedsiębiorczość”. Co 
prawda uczennice z białego klasz-
toru firmy nie założyły, ale były 
na tyle przedsiębiorcze, że zmu-
siły do działania Grzegorza Mir-
ka, dyrektora Miejskiego Zarządu 
Dróg, oraz Policję. Grupa uczennic 
tak długo i skutecznie pisemnie 
(podkreślam - pisemnie) naprzy-
krzała się tym instytucjom, że były 
one wreszcie zmuszone uspraw-
nić ruch w pobliżu ich szkoły. To 
się nazywa nie tylko przedsię-
biorczość, ale, co tu dużo mówić, 
babski upór. Stało się po ich myśli 
i przy szkole jest bezpiecznie.

Mój Boże! Pamiętam czasy, kie-
dy w białym klasztorze był in-
ternat dla młodych panienek i co 
rano siostry zakonne prowadzi-
ły uczennice na lekcje do Szkoły 
Podstawowej im. Królowej Jadwi-
gi. To był surowy pod względem 
wychowania internat i twarda na-
uka życia. Ale też trafiała tam 

nietuzinkowa młodzież z całej Pol-
ski, głównie z Warszawy i Kra-
kowa. Nietuzinkowa nie tylko ze 
względu na walory umysłowe, czy 
inne talenty, ale też na pozycje po-
lityczne, partyjne, rządowe swo-
ich rodziców.

Dzisiaj jest zupełnie inaczej 
i Zespół Szkół Sióstr Niepokalanek 
(wśród których są niepospolite 
postaci) słynie z wysokiego pozio-
mu nauczania. Podobnie jak słyn-
ny „Gastronom”, czy „Odzieżów-
ka”. Jest się zatem z czego cieszyć. 
Bo te szkoły dają bardzo mocne 
podstawy do podejmowania wła-
snych inicjatyw, a ich absolwenci 
rozchwytywani są na rynku pra-
cy. Szkoda, że częściej w Anglii 
czy Irlandii.

Cieszy też, że dzięki przed-
stawicielkom tych szkół, chociaż 
na chwilę w magistracie zrobiło 
się miło, radośnie i sympatycz-
nie. Przynajmniej na sesji Rady 
Miasta.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Grupa uczennic tak 
długo i skutecznie 
pisemnie naprzykrzała 
się tym instytucjom, 
że były one wreszcie 
zmuszone usprawnić 
ruch w pobliżu 
ich szkoły. To się 
nazywa nie tylko 
przedsiębiorczość, 
ale, co tu dużo mówić, 
babski upór.

Sprawdź! www.wydawnictwodobre.pl

Wyjątkowy konkurs SMS-owy!
Wygraj piłki z autografem trenera 
Adama Nawałki, bilety na mecz 
eliminacyjny Mistrzostw Świata 

2018 albo zestawy kibica.
SMS-y można słać od 9 czerwca.
Szczegóły w następnym numerze 
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
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DWIE TWARZE
LEGENDY

Odkryj stylowego SUV’a

Suzuki Vitara
z opcjonalnym napędem
4x4 ALLGRIP

Poznaj też nową wersję

Suzuki Vitara S
z pakietem stylistycznym
oraz dynamicznym silnikiem

już od 61 900 zł
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AUTO-COMPLEX
Wielogłowy k/ Nowego Sącza 
ul. Wielogłowy 188, tel.: 18 443-23-91
www.autocomplex.suzuki.pl opcja 

Czerwiński 
i Mularczyk 
vis-á-vis

 L str. 4-5

Cuda ojca 
Papczyńskiego

 L str. 7

Sądeckie anioły tańczą L str. 9
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Informacje
Nowe wyzwania przed nowym prezesem
Jerzy Szymańczyk z Włocławka został 
nowym prezesem Uzdrowiska Kry-
nica-Żegiestów. Na stanowisku za-
stąpi Jarosława Wilka, który odszedł 
w lutym.

O fotel prezesa ubiegało się dzie-
więtnaście osób. - Dwie oferty 
przesłano już po terminie, prze-
analizowano siedemnaście. For-
malne wymagania spełniło dzie-
sięć osób - mówi Małgorzata 
Kulasińska z Ministerstwa Skar-
bu Państwa, przewodnicząca Rady 
Nadzorczej krynickiej spółki. Naj-
większą ilość punktów uzyskał Je-
rzy Szymańczyk. - Ma doświad-
czenie w branży uzdrowiskowej 
i odpowiednie kwalifikacje – wy-
jaśnia Małgorzata Kulasińska.

W trakcie swojej pracy za-
wodowej Szymańczyk negocjo-
wał kontakty z ZUS, PFRON, NFZ, 

realizował projekty przy udzia-
le środków unijnych, co, zdaniem 
Rady Nadzorczej, przeważyło na 
wyborze właśnie tego kandyda-
ta. Był prezesem Zespołu Uzdro-
wisk Kłodzkich w Polanicy-Zdro-
ju, przewodzi Stowarzyszeniu 
Unia Uzdrowisk Polskich, kiero-
wał Uzdrowiskiem Wieniec-Zdrój 
we Włocławku.

Burmistrz Krynicy-Zdro-
ju Dariusz Reśko liczy na dobrą 
współpracę. - Przede wszyst-
kim bardzo się cieszę, że uda-
ło się wyłonić nowego prezesa. 
Dla uzdrowiska okres bez pre-
zesa to duża strata dla insty-
tucji. Choć jako burmistrz nie 
mam uprawnień, ani prawnych 
ani moralnych, aby ingerować 
w sprawy uzdrowiska, jesteśmy 
niejako „skazani” na współpra-
cę, chociażby w kontekście cyklu 

imprez „Krynica Źródłem Kultu-
ry”, który wspólnie organizuje-
my. Pan Jerzy Szymańczyk zna 
branżę uzdrowiskową jak mało 
kto. Nie tylko ma duże doświad-
czenie w uzdrowiskach kłodz-
kich, ale od wielu lat prezesuje 
Unii Uzdrowisk Polskich w Po-
lanicy -Zdroju.

Zdaniem burmistrza ważne 
też będzie pozyskiwanie środków 
unijnych przez uzdrowisko.

- Wchodzimy w okres nowej 
perspektywy finansowej. Kluczo-
we będzie pozyskiwanie środków 
dla uzdrowisk, a nie będzie to ła-
twe. Liczę, że wspólnie z nowym 
prezesem Uzdrowiska Krynica-
-Żegiestów zrealizujemy niejed-
no przedsięwzięcie – dodaje Reśko.

Nowy prezes obejmie stanowi-
sko na początku lipca.

(AM)

JUNIORZY

WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Spektakl dla najmłodszych i to w języku angielskim przygotowali uczniowie 
Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu pod opieką nauczycielki Urszuli 
Czerwenki-Kędzior. Maluchy z przedszkola „Promyczek” przy ul. Żywieckiej 
entuzjastycznie reagowały na występ swoich starszych kolegów, którzy 
wcielili się w role warzyw. Przedszkolaki poznały angielskie nazwy jarzyn, 
a później przy pomocy gimnazjalistów wykonały zielone zakładki do książek.

(ML)
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Bieg po uśmiech Justynki
W najbliższą niedzielę w Mia-

steczku Galicyjskim odbędzie się 
III Międzynarodowy Bieg Charyta-
tywny Run 4 a Smile. Na uczestni-
ków czeka mnóstwo nagród i atrak-
cji. Najważniejszy będzie oczywiście 
bieg w czterech kategoriach wieko-
wych (dla przedszkolaków, uczniów 
klas I-III, uczniów klas IV-VI, 
uczniów gimnazjum i dorosłych). 
Będą też zawody nordic walking. 

Wstęp na teren Miasteczka 
i uczestnictwo w imprezie są bez-
płatne. Uczestnicy biegu wnoszą 
opłatę-cegiełkę w wysokości 10 zł, 
która zostanie przeznaczona na le-
czenie i rehabilitację chorej na bia-
łaczkę Faustynki Pajor.

- W zamian za opłatę, dzięki hoj-
ności sponsorów, każdy uczestnik 

biegu i zawodów nordic walking 
otrzyma medal pamiątkowy, ku-
pon na kiełbaskę, lody oraz wodę 
mineralną, a na zwycięzców cze-
kać będą atrakcyjne nagrody – za-
chęca koordynator projektu Justyna 
Sokołowska-Woźniak. 

Życie w realu na przeglądzie 
teatralnym

3 czerwca o godz. 9. w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Nowym Sączu 
rozpocznie się Przegląd Małych Form 
Teatralnych pod hasłem „Przebu-
dzenie 2016”. Przegląd organizo-
wany jest przez Sądecki Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w ramach 
całorocznej akcji profilaktycznej 
„Bądź ostrożny”. 

- Do udziału w przeglądzie za-
praszamy młodzież gimnazjalną 

z terenu Małopolski. Akcja ma 
charakter edukacyjno-profilak-
tyczny, jej celem jest uwrażliwie-
nie młodzieży - aktorów jak i wi-
downię - w tematyce dotyczącej 
zagrożeń wśród młodzieży – wy-
jaśnia Czesław Baraniecki, dyrek-
tor Sądeckiego Ośrodka Interwen-
cji Kryzysowej.

Forma prezentacji jest dowol-
na: pantomima, kabaret, musical. 
Motyw przewodni tegoroczne-
go przeglądu to: „Życie wirtual-
ne czy w realu? – decyzja należy 
do ciebie”.

(RED)

POD PATRONATEMM

W OBIEKTYWIE

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

W ostatnim spotkaniu II ligi rugby zmierzyły się dwie najlepsze drużyny 
minionego sezonu: Arka Rumia i Biało-Czarni Nowy Sącz. Mimo że Biało-Czarni 
zapewnili sobie awans do I ligi na kolejkę przed zakończeniem rozgrywek, 
jechali nad morze zagrać dobre rugby i pokazać, że w pełni zasłużyli na awans. 
Mimo porażki zawodnicy z Nowego Sącza pokazali swoje mocne strony 
a zdobyty punkt bonusowy defensywny sprawił, że zakończyli sezon z 2 
punktową przewagą nad drugą drużyną.  (GG)
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Sądeczanie popłyną na igrzyskach
Maciej Okręglak pojedzie do Rio. Nowosądeczanin podczas zawodów w Bratysła-
wie przypieczętował swój awans na igrzyska olimpijskie. 

Podczas rozegranych w miniony weekend zawodów w stolicy Słowacji 
zawodnik Klubu Sportowego „Start” Nowy Sącz zajął 4. miejsce w katego-
rii K-1M. To ostatecznie wystarczyło, by o 1 punkt wygrał krajowe kwali-
fikacje olimpijskie z Mateuszem Polaczykiem. Nieco wcześniej przepust-
kę do Brazylii wywalczył także inny reprezentant nowosądeckiego klubu 
- Grzegorz Hedwig.

(ROSS)

Jedyna wieś z patronką
Niemal wszyscy mieszkańcy 

Mszalnicy pojechali na pielgrzym-
kę do Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Łagiewnikach. Powodem była 
św. Faustyna.

- Postanowiliśmy ustanowić dla 
naszej wsi patrona - św. Fausty-
nę Kowalską. Sądzę, że w Polsce jest 
to jedyny taki przypadek. Gminy, 
miasta, większe miejscowości, mają 
swoich patronów, ale nie wsie. My 
jesteśmy pierwsi – wyjaśnia Piotr 
Witek od pięciu kadencji radny gmi-
ny Kamionka Wielka.

Uchwałę o wybraniu św. Fausty-
ny na patronkę Mszalnicy radni pod-
jęli jednogłośnie 11 maja.

Nagrodzony za ochronę zabytków
Ksiądz Władysław Kaniuk, pro-

boszcz parafii prawosławnej pw. 
Opieki Matki Boskiej w Hańczowej, 
został laureatem tegorocznej edycji 
Nagrody Województwa Małopolskie-
go im. Mariana Korneckiego. Jest ona 
przyznawana za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie ochrony i opieki nad za-
bytkami architektury drewnianej Ma-
łopolski. Kapituła nagrody doceniła, 

że ksiądz Kaniuk przez 20 lat zarządzał 
i opiekował się pięcioma świątynia-
mi oraz filialną cerkwią w Kwiatoniu. 

Dekomunizacja w nazwach
Ośrodek Studiów o Mieście opubli-

kował miniraport pt. „Ustawa deko-
munizacyjna i jej skutki dla Nowego 
Sącza”. Uzasadniono w nim, dlaczego 
nowosądeckie ulice: Franciszka Zu-
brzyckiego, Jana Wiktora,  Ludwika 
Waryńskiego oraz Władysława Bro-
niewskiego powinny mieć zmienio-
ne nazwy. 

- Decyzję, po zasięgnięciu opi-
nii IPN, podejmie wojewoda – mówi 
Bartłomiej Orzeł z OSOM.   

- Najwyższy czas, aby ulice w No-
wym Sączu przestały czcić działaczy 
komunistycznych – twierdzi Leszek 
Zakrzewski, prezes nowosądeckiego 
oddziału Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego.  (RED)
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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  DO 30.06.2016 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓWPROMOCJA  DO 30.06.2016 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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2 czerwca, godz. 18., Sądecka Biblioteka Publiczna – 
spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem
3 czerwca, godz. 10.30, Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa w Nowym Sączu – Targi Edukacji i Pracy
4 czerwca, Amfiteatr w Muszynie - Koncert Laureatów 
IX GFPD „Muszyńskie Nutki”
4 czerwca, godz. 10., hala Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Nowym Sączu – 17. Międzyszkolny Turniej 
Tańca Towarzyskiego TUPTUŚ 2016
4 czerwca, godz. 10., Kino Sokół – Dzień Dziecka w Kinie 
Sokół, gry i zabawy, warsztaty filmowe i kulinarne, trening 
z trenerami Akademia Sandecja, konkursy z nagrodami
4 czerwca, godz. 17., Pedagogiczna Biblioteka Publiczna 
w Nowym Sączu – Noc bibliotek, w tym m.in. konkursy, 
wystawa zdjęć, gry i zabawy
4 czerwca, godz. 18.30, Sądecka Biblioteka Publiczna 
– „Poetycki koncert na życzenie”, koncert piosenek wy-
branych przez publiczność w wykonaniu Tomasza Szoł-
drowskiego
5 czerwca, scena na Deptaku w Krynicy-Zdrój – XII 
Przegląd Artystyczny Dorobku Dzieci i Młodzieży PAD-
DiM 2016
5 czerwca, godz. 20., kościół pw. Wniebowzięcia NMP 
(„Zdrojowy”) w Krynicy-Zdrój, koncert „Bóg Ciebie 
ochrzcił. Bóg dał Ci siłę”
9 czerwca, godz. 10., Centrum Kultury im. Ady Sari w Sta-
rym Sączu – XV Powiatowy Konkurs Zespołów Wokalnych 
i Chórów.
 (BJ)

Do sprzedania 2 działki budowlane po 12 
arów w gminie Łososina Dolna. Działki 
są położone w cichej, spokojnej i zielonej 
okolicy. Kontakt (14) 641 12 30

Nowy Sącz  ul. Kasprowicza 8 - dom , 
pow.126 m kw., działka 4,
60 a - sprzedam. Tel.602 669  413

OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760

NOWY SĄCZ - mieszkanie 38 m kw.- 
sprzedam.Tel.694 550 502

STARY MOTOCYKL , stan obojętny - 
kupię. 504 220 492 

TANIO sprzedam słoneczną działkę 
w Nowym Sączu ul. Juranda. Woda, 
kanalizacja, 14 arów. Tel. 512983676, 
515776811 

Firma Aspen zatrudni osoby do sprząta-
nia w obiektach handlowych w Nowym 
Sączu. Tel. 661 991 285.

SPRZEDAM domek letniskowy z wyposa-
żeniem nad jeziorem w Znamirowicach. 
Tel. 663 342 237, 661 973 573.

OGŁOSZENIA DROBNE

Rozmaitości

Młodzi literaci nagrodzeni
Nie brakuje w Małopolsce mło-

dych pasjonatów słowa pisanego. Aż 
143 prace 126 autorów wpłynęły na 
tegoroczny Małopolski Konkurs Li-
teracki dla Młodzieży „Pióro Splotu”.

Jury w składzie: Andrzej Warze-
cha, Wojciech Kudyba, Wojciech Mo-
lendowicz, Grzegorz Rapcia i Mał-
gorzata Gucwa-Fiut, miało nie lada 
zadanie. Dopiero intensywne dys-
kusje wyłoniły zwycięzców.

W kategorii junior – poezja
I nagrodę otrzymała Anna Mróz 

z Nowego Sącza, II - Martyna Augu-
styn z Barcic, III - Joanna Mielczarek 
ze Starej Wsi.

W kategorii junior – proza
I nagrodę zdobyła Anna Paluch 

z Nowego Sącza, II - Emilia Groń 

z Nawojowej, III - Paulina Gomół-
ka z Kadczy oraz Aleksandra Gruca 
z Florynki. Wyróżnienia otrzyma-
ły: Olga Naglak z Korzennej, Paulina 
Krasińska z Jasiennej i Zuzanna Bie-
ryt z Brzyny.

W kategorii senior – poezja 
I nagrodę otrzymała Edyta Zię-

cina z Korzennej, II - Magdale-
na Kądziołka z Nowego Sącza, III 
- Klaudia Sobczyk z Nowego Są-
cza, a wyróżnienie - Monika Wilk 
ze Strzelec Wielkich.

W kategorii senior – proza
I miejsce zdobyła Sylwia Kęska 

z Koszar, II – Kinga Reszkiewicz 
z Nowego Sącza, III - Marcelina 
Koncewicz z Tęgoborzy. Wyróż-
nienia otrzymali: Lucyna Pawlik 

z Piaski Drużków, Michał Prorok 
z Szymbarku, Katarzyna Marczyk 
z Żegiestowa, Barbara Dunikow-
ska z Wielogłów i Patrycja Koralik 
z Łyczanej.

Jurorzy zwracali uwagę, że sto-
sunkowo często, zwłaszcza w pro-
zie, tematyka moralna usytuowana 
była na tle tematyki metafizycz-
nej lub religijnej i często doty-
czyła własnego wnętrza autorów. 
Istnieje też duże prawdopodo-
bieństwo, że w twórczości mło-
dych ludzi mniej jest fikcji, a wię-
cej autobiografii.

(SP)

POD PATRONATEMM

Marzyliście o bliższym poznaniu 
pracy archeologa? Teraz jest na to nie-
powtarzalna szansa! Może to właśnie 
z Waszym udziałem zostanie dokona-
ne przełomowe odkrycie!

W lipcu i sierpniu ekspedycja In-
stytutu Archeologii UJ będzie kon-
tynuowała badania wykopaliskowe 
prehistorycznej osady na Górze Zyn-
drama w Maszkowicach koło Łącka. 
Od 18 lipca do 10 sierpnia (poza nie-
dzielami) wykopaliska będą otwar-
te dla wszystkich miłośników prze-
szłości, którzy będą chcieli spędzić 
kilka godzin pracując z archeologa-
mi i poznając „od kuchni” metody 
ich badań. 

Ze względów organizacyjnych 
możliwy jest udział w badaniach tyl-
ko przez jeden dzień (do około 6 go-
dzin), jednorazowo przez nie więcej 
niż dwie osoby.

Dlatego zainteresowani powin-
ni zgłaszać się wcześniej telefonicz-
nie lub mailowo. Kontakt – kierujący 
ekspedycją dr hab. Marcin Przybyła 
marcin.przybyla@uj.edu.pl, telefon: 
668-985-289. (RED)

POLECAMY ZATRZYMANE W KADRZE

Pobaw się w archeologa

- Prawego policzka nie myję do Euro  – tak całusa od trenera kadry 
narodowej Adama Nawałki skomentowała żona Marcina Sapalskiego, by-
łego fizjoterapeuty piłkarzy Sandecji.

Sądeczanie wzięli udział w spotkaniu z Adamem Nawałką podczas tre-
ningu reprezentacji na boisku w Arłamowie. Był to jedyny trening otwar-
ty dla dziennikarzy i ok. 600 kibiców podczas przygotowań do Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej 2016. - Trener pamiętał nas z dawnych lat, kie-
dy trenował naszych sądeckich piłkarzy. Zamieniliśmy dosłownie kil-
ka zdań, ale było to bardzo miłe spotkanie po latach. Mogliśmy poroz-
mawiać przed i po treningu – relacjonuje Marcin Sapalski. Chętnych do 
obejrzenia piłkarzy w akcji było kilka razy więcej niż miejsc, za to można 
było zdobyć autografy zawodników.

(AM)
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Dzieci marzą, Ty oddajesz głos
Jeszcze do 7 czerwca możesz za-
decydować, komu Fundacja Tesco 
ma przekazać grant w wysokości 
5 tys. zł.

O wyborze projektu do reali-
zacji decydują klienci sklepów 
Tesco w Nowym Sączu, Piwnicz-
nej, Łącku i Muszynie. W tym 
regionie o głosy zabiegają trzy 
organizacje: Stowarzyszenie Sur-
sum Corda z projektem „Urodzi-
ny na lekarstwo”, Stowarzyszenie 
Sport Dzieci i Młodzieży „Sokół” 
w Muszynie z projektem „Pierw-
szy krok - spełniamy piłkarskie 
marzenia młodych zawodników” 
oraz Fundacja Rodzice Dzieciom 
i propozycja „Kurtyna w górę”.

- Idea „Urodzin na lekar-
stwo” jest taka, aby dziesięcioro 

niepełnosprawnych i przewlekle 
chorych dzieci przeżyło chwi-
le szczęścia. Zorganizujemy dla 
nich niezapomniane urodzino-
we przyjęcia. W przygotowa-
nie niespodzianek, prezentów 
i poczęstunków zaangażujemy 
30 wolontariuszy. Dobro, które 
z tego wyniknie, będzie podwój-
ne: dzieciakom spełnią się ma-
rzenia, a wolontariusze przeży-
ją radość pomagania – wyjaśnia 
prezes SC Marcin Kałużny.

Projekt „Urodziny na lekar-
stwo” wsparła sądecka piosen-
karka Beata Dobosz.

Stawką jest grant w wysokości 
5 tys. zł. Wystarczy po zakupach 
w Tesco wrzucić swój głos -żeton 
do wybranej urny.

(R)
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RehStab w Limano-
wej rozpoczyna pierwsze w Polsce testy rękawicy do sty-
mulacji kory mózgowej. O rękawicy tipstim rozmawiamy 
z fizjoterapeutą i dyrektorem limanowskiego ośrodka 
RAFAŁEM STABRAWĄ.

- Zastosowanie rękawicy tipstim w rehabilitacji pacjenta po 
udarze to wciąż nowatorska metoda. Skąd zatem decyzja o jej 
zakupie i wykonaniu testów?

- Jeśli chodzi o pacjentów ze schorzeniami neurolo-
gicznymi, szczególnie po udarach, wciąż na rynku jest 
mało specjalistycznego sprzętu, który mógłby wesprzeć 
tradycyjną rehabilitację. Rękawica tipstim jest rzeczy-
wiście mało znana na polskim rynku medycznym, bar-
dziej rozpowszechniona jest w Niemczech. Badania z 
jej zastosowaniem były przeprowadzone w Instytucie 
Neuroinformatyki w Bochum, na oddziale neurologii. 
Pacjentów, którzy byli po udarze i mieli niesprawną 
rękę, podzielono na dwie grupy: kontrolną i ekspery-
mentalną. Ci pierwsi mieli standardową rehabilitację, 
natomiast drudzy zostali objęci dodatkowo stymulacją 
ręki za pomocą rękawicy. Badania wyszły bardzo obie-
cująco. Ręka była bardziej sprawna i funkcjonalna. To 
nas zachęciło do nabycia rękawicy i kontynuacji testów 
w Polsce. Jak mi wiadomo, będziemy pierwszym ośrod-
kiem w kraju, który je przeprowadzi. Najważniejsze, że 
dzięki tym badaniom pacjenci bezpłatnie uzyskają do-
stęp do tej rękawicy. 

- Kiedy takie badania planują Państwo przeprowadzić 
w ośrodku?

- Testy chcemy rozpocząć w przeciągu miesiąca. 
Wtedy zakupimy kilkanaście takich rękawic oraz urzą-
dzenie do stymulacji. Wyniki powinny być znane za pół 
roku. Chcemy badaniem objąć 30 pacjentów. Najpierw 

jednak trzeba takiego pacjenta dokładnie zbadać i za-
kwalifikować, bo jest też szereg przeciwwskazań, które 
uniemożliwiają poddanie się takim testom. Po zakwa-
lifikowaniu podzielimy chorych, tak jak to zrobiono 
w Niemczech, na grupę kontrolną i eksperymentalną. 
I ocenimy efekt w praktyce. Dodatkową zaletą tej rę-
kawicy jest to, że terapią mogą być objęci chorzy rów-
nież w przypadku przewlekłego udaru i innych uszko-
dzeń neurologicznych mózgu.

  
- Wyjaśnijmy, w jaki sposób w praktyce działa rękawica.

- Pacjent zakłada rękawicę na rękę, następnie pod-
pinamy ją do specjalnego generatora impulsów elek-
trycznych. Chory powinien odczuwać delikatnie wi-
bracje. W ten sposób pobudzamy korę mózgową w tych 
częściach, które są odpowiedzialne za sprawność ręki 
i palców. Stymulacja trwa około jednej godziny. Pacjent 
nie musi się na tym skupiać, może w tym samym czasie 
wykonywać inne czynności, na przykład czytać książ-
kę lub ćwiczyć z logopedą. Takie zabiegi można rozpo-
cząć w ośrodku, następnie kontynuować je w domu.

- Ile zabiegów trzeba przejść, aby były widoczne efekty?
- Rękawica jest docelowo przeznaczona do przepro-

wadzenia stu zabiegów. Jak wykazały niemieckie bada-
nia, już po trzydziestu zabiegach, które trwały od półto-
ra do dwóch miesięcy, były pierwsze pozytywne efekty. 
Pacjent potrafił samodzielnie sięgnąć po daną rzecz, na 
przykład mógł podnieść ręką kubek wody i się napić, 
był też w stanie sam się uczesać. To jest dość optymi-
styczna wizja. Chcemy oczywiście sami się przekonać 
o skuteczności jej działania. Liczymy, że badania za-
kończą się z korzyścią dla pacjentów.

ROZMAWIAŁA MONIKA CHROBAK

 

A to ciekawe

Pierwsza w Polsce rękawica stymulująca mózg
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Mgr Mors maluje pociąg
We wtorek na frontowej ścianie jednego 
z bloków przy ul. Broniewskiego w No-
wym Sączu można było zobaczyć… zarys 
lokomotywy. Powstaje tam mural, o wy-
konanie którego poprosiły znanego są-
deckiego artystę członkinie niewielkiej, 
bo liczącej tylko 30 mieszkań, wspólnoty 
mieszkaniowej. 

Nie jest to zwykła wspólnota. 
Niemalże wszyscy mieszkańcy to 
kolejarze. 

- Wszyscy ci, którzy się tu wpro-
wadzili 46 lat temu, pracowali na no-
wosądeckiej lokomotywowni. Miesz-
ka tu sporo dawnych maszynistów. 
Tworzymy niewielką wspólnotę, to 
raptem 30 mieszkań. Zarządzamy 
wraz z koleżankami naszą wspól-
notą „babską ręką”- śmieje się pani 
Barbara Kościółek, członkini Zarzą-
du Wspólnoty, jedna z pomysłodaw-
czyń wykonania muralu. - Właśnie 
teraz odnawiana jest jedna ze ścian 
naszego bloku. Po jednym z zebrań 
z mieszkańcami zastanawiałyśmy 

się w wraz z koleżankami, co jeszcze 
można by zrobić? Chciałyśmy wpaść 
na jakiś oryginalny pomysł, zrobić 
coś ciekawego, związanego z naszą 
małą społecznością. I udało nam się. 
Odszukałyśmy kontakt do Mgr. Mor-
sa, którego twórczość bardzo podzi-
wiamy, i spytałyśmy go, czy nie na-
malowałby na naszym bloku jakiegoś 
kolejowego motywu. Zgodził się bez 
wahania i już za parę dni będziemy 
mieć piękną lokomotywę - mówi 
pani Barbara.  

- Tytuł obrazu, który będzie 
przedstawiał lokomotywę, to „Kolej 
na ciebie” - wyjaśnia Mariusz Bro-
dowski, czyli Mgr Mors. - Będzie to 
opowieść o życiu tutejszych miesz-
kańców, którzy pracowali albo na-
dal pracują na kolei. Moim zdaniem 
to piękna sprawa. Na ogół, gdy two-
rzy się murale, to jest to po prostu 
praca. Oczywiście także sztuka, ale 
w innych przypadkach nie miałem 
takiej relacji z pomysłodawcami. 
Panie do nas przychodzą, wspólnie 

omawiamy kolory i inne detale ob-
razu. Gdy konsultowałem szkice 
z pomysłodawczyniami, jedna z pań 
zauważyła, że tory są wąskie, więc 
je poprawiliśmy. Druga poprosiła, 
aby na obrazie nie było za dużo zie-
leni, bo teren jest bardzo zadrzewio-
ny – opowiada Mgr Mors, który jak 
sam kiedyś powiedział, chętnie an-
gażuje się w przedsięwzięcia łączące 
sądeczan. Tak było choćby w przy-
padku „Alfabetu MORSa” – cyklu 
obrazów przedstawiających słowa, 
w których najczęściej popełniamy 
błędy językowe. 

Co jeszcze znajdzie się na mura-
lu? - Na górze będzie napis „Kolej na 
Ciebie”. Chodzi mi w tym haśle o in-
spirację. Tworzę spontanicznie, sam 
nie wiem, co jeszcze się tu „urodzi”. 
Trzeba przychodzić i patrzeć na bie-
żąco. Może skończymy do soboty? – 
zastanawia się Mariusz Brodowski. 

- Hasło naszego muralu można 
różnie interpretować. Np. może coś 
zrobić ze swoim życiem, wyruszyć 

w jakąś podróż? Może pociągiem 
retro? W końcu malujemy ciuch-
cię – dodaje ze śmiechem Barbara 
Kościółek. 

Koszty namalowania obrazu po-
krywa wspólnota z funduszu re-
montowego. - Pieniążki, które po-
czątkowo planowałyśmy wydać na 
pomalowanie ściany, przeznaczy-
my właśnie na farby potrzebne do 
namalowania obrazu – wyjaśnia pani 
Barbara.

Z pomysłu cieszy się Łukasz Wi-
deł, wiceprezes Nowosądeckiego 

Stowarzyszenia Miłośników Kolei, 
które organizuje przejażdżki pocią-
giem retro. – Pomysł pań bardzo nam 
się podoba, gorąco go popieramy. Bę-
dzie to jeszcze jeden kolejowy akcent 
w naszym mieście. Cieszymy się, że 
kolej znajdzie swoje zastosowanie w 
tzw. street art, czyli sztuce ulicznej. 
W końcu Nowy Sącz stał kiedyś ko-
leją, jak głosiło dawne powiedzenie. 
A znając uliczną sztukę Mgr. Morsa 
wykonanie na pewno będzie bardzo 
ciekawe – dodaje Wideł. 

AGNIESZKA MAŁECKA
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Firma Newag poszukuje archiwalnych zdjęć dawnych 
Warsztatów Kolejowych oraz Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego w Nowym Sączu, w szczególności 
z pierwszej połowy XX wieku. Wybrane fotografie firma 

Newag chętnie zakupi od posiadaczy.
Prosimy o kontakt pod nr telefonu: 

530 878 909 oraz 18 544 64 41.


