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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Rękawiczka i habit o. Pio
W najbliższy piątek (17 czerwca) do nowosądeckiej Bazyliki im. św.
Małgorzaty w Nowym Sączu dotrą relikwie św. Ojca Pio - rękawiczka
i habit. Właśnie trwa dwunastodniowa peregrynacja pamiątek po
tym niezwykłym zakonniku. Odwiedzą one 12 miast.
W nowosądeckiej farze relikwie będą od piątku od godz. 16. do
sobotniego poranka.
- Sprawdzają się słowa wypowiedziane przez tego świętego, że po śmierci, będzie on czynił więcej „hałasu” niż za życia.
W wielu miejscach na całym niemal świecie św. Ojciec Pio stał
się nie tylko orędownikiem, ale jest również przyjacielem ludzkich dusz i serc – mówi jezuita, o. Wiesław Krupiński SJ, opiekun
grupy modlitewnej o. Pio z parafii kolejowej.
(AM)
REKLAMA

A TO CIEKAWE
16 czerwca, Instytutu Kultury Fizycznej
PWSZ w Nowym Sączu – konferencja
„Zdrowe serce sądeckiego seniora”
17 czerwca, godz. 17. i 19., Sala Widowiskowa MOK w Nowym Sączu - koncerty na
powitanie lata „Ładne kwiatki”
17 czerwca, godz. 18.30, Pijalnia Główna
w Krynicy-Zdrój – występ Zespołu Tańca Artystycznego Miniatury
17 czerwca, godz. 18., MCK Sokół w Nowym Sączu - Recital Chopinowski w wykonaniu Takashiego Yamamoto - laureata IV
nagrody na XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina
w Warszawie w 2005 roku
18 czerwca, godz. 17., MCK Sokół – projekt
„Zew Gdyni – Daj się zaprosić na Festiwal”
19 czerwca, godz. 15., Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu - Nasze Wiano dla Europy. XIV Biesiada Karpacka
(BJ)

Sądeczanie są zadowoleni
Jesteśmy zadowoleni z poprawy
wyglądu naszej najbliżej okolicy, ale już nie do końca z lokalnej podstawowej opieki zdrowotnej. Czujemy się bezpiecznie
w miejscu swojego zamieszkania, ale nadal narzekamy na
brak odpowiedniej infrastruktury drogowej - tak wynika
z najnowszych badań przeprowadzonych przez Małopolskie
Obserwatorium Polityki Rozwoju.
Zgodnie z opracowaniem
niemal 60 proc. mieszkańców
subregionu sądeckiego zauważa zmianę wyglądu swojej najbliższej okolicy w ostatnich latach. Ponad 12 proc. jest
zdania, że wygląd ten zdecydowanie się poprawił. Stawia
nas to w środku wojewódzkiej stawki. Najwięcej zmian
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w swoim otoczeniu dostrzegają mieszkańcy Podhala (20
proc. ankietowanych), a najmniej mieszkańcy Krakowa
(8 proc.).
Według badań nadal uważamy, że środki publiczne
w pierwszej kolejności powinny iść na budowę nowoczesnej infrastruktury drogowej w subregionie. W drugiej
kolejności chętnie przeznaczalibyśmy je na wsparcie dla
przedsiębiorców. Jeśli chodzi
o usługi publiczne, najbardziej czujemy się zadowoleni
z poziomu bezpieczeństwa w
miejscu swojego zamieszkania. Najsłabiej oceniamy natomiast jakość podstawowej
oraz specjalistycznej opieki
zdrowotnej.
(ROSS)
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ul. Lwowska 80
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Ważny temat

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

Będzie nowy oddział ginekologii

Tragedia na drodze

- Są przymiarki inwestycyjne w województwie. Mamy wydzieloną kwotę na rozwój szpitala w Nowym Sączu. Będziemy nadawać zupełnie nowe funkcje budynkowi, który teraz
jest oddziałem położnoczo-ginekologicznym.
I wybudujemy nową ginekologię – zapowiada
Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa
Małopolskiego.
Kiedy można się spodziewać realizacji tych
inwestycji? - W tym roku mają być przygotowane plany inwestycyjne, a budowa ma się
zacząć w 2017 r. Pewnie potrwa dwa lata. Podejrzewam, że w połowie 2018 r. powinniśmy
się wprowadzić do nowego obiektu - zapowiada Leszek Zegzda.
Z tych planów cieszy się Artur Puszko, dyrektor nowosądeckiego szpitala. - Budynek
będzie powstawał od podstaw. Kwota, jaka
ma być przeznaczona na budowę to dokładnie 44 miliony. 40 milionów da województwo,

Do zdarzenia doszło po godzinie
9. rano na DK 75 relacji Brzesko-Nowy Sącz w miejscowości Łososina
Dolna. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód marki Fiat Seicento z niewyjaśnionych przyczyn
zjechał na przeciwległy pas ruchu
i zderzył się z samochodem ciężarowym marki Volvo. Następnie w Volvo uderzyły dwa inne samochody
marki BMW i Fiat Linea.
W wyniku tego zdarzenia dwie
osoby z samochodu marki Fiat Seicento tj. 47-letnia kobieta i 48-letni
mężczyzna, poniosły śmierć na miejscu. Natomiast kierujący oraz pasażerowie z dwóch pojazdów (BMW
i Fiat Linea), nie odnieśli żadnych
obrażeń ciała.
(AM)

FOT. Z ARCH. DTS

Zarząd Województwa Małopolskiego ma środki na
rozwój szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Chodzi o budowę nowego oddziału ginekologii.

W poniedziałek na DK 75 biegnącej
przez Łososinę Dolną w wypadku drogowym zginęło małżeństwo: 47-letnia
kobieta i 48-letni mężczyzna. Fiat Seicento, którym podróżowali, zderzył się
z ciężarówką marki Volvo.

o 4 miliony będziemy aplikować do Ministerstwa Zdrowia. Liczę, że już w przyszłym tygodniu będziemy mogli ogłosić przetarg - mówi
dyrektor.
Obecnie oddział ginekologiczno-położniczy
mieści się w oddzielnym budynku przy ul. Plac
Kuźnice 1. Na oddziale jest 48 łóżek. Oddział
sprawuje opiekę nad kobietami ciężarnymi,

rodzącymi, położniczymi, ze schorzeniami ginekologicznymi. Rocznie odbiera się tu około 2
tys. porodów, a łącznie korzysta z niego około
4,7 tys. pacjentek.
W budynku, gdzie obecnie jest ginekologia,
miałyby działać odział psychiatryczny, geriatria i rehabilitacja.
(AW)

Wysyłaj SMS-y, wygrywaj nagrody!
Chcesz grać jak Robert Lewandowski albo Grzegorz Krychowiak?
Oczywiście, że chcesz, a my Ci w tym pomożemy! Zdobądź piłkę
z autografem Adama Nawałki, a poczujesz się, jakbyś grał pod kierunkiem selekcjonera polskiej reprezentacji. Adam Nawałaka jest
specjalistą od wyławiania piłkarskich perełek, daj sobie szansę i zagraj piłką od trenera naszej kadry!
Ale jeśli nie chcesz grać w piłkę, zagrać o wiele innych nagród, jakie przygotowaliśmy w naszym konkursie.
Wyślij SMS, a jedna z naszych atrakcyjnych nagród może być Twoja. Wystarczy,
że w max 160 znakach prostego i krótkiego uzasadnienia przekonasz nas, iż bilety na jesienny mecz eliminacji mistrzostw świata, piłki z autografem selekcjonera
Adama Nawałki lub wypasione zestawy kibica powinny trafić do Ciebie.
Co zrobić, by wygrać te atrakcyjne nagrody?
To bardzo proste! Wystarczy od 9 do 21 czerwca wysłać choćby tylko jeden SMS
za 1,23 zł z VAT. Im więcej wysłanych SMS-ów i haseł, tym większa szansa wygrania.
Wyślij SMS na numer 71051 podając prefiks nagrody (GOL, BILECIK LUB ZESTAWY) i krótkie uzasadnienie, dlaczego to właśnie Ty masz wygrać w konkursie.
Jeśli chcesz wygrać jedną z 12 piłek z autografem trenera Adama Nawałki, wyślij
SMS o treści: GOL.oraz treść uzasadnienia maksymalnie 160 znaków (bez polskich liter). Koszt jednego SMS - 1,23 z VAT.
Jeśli chcesz wygrać jeden z biletów na mecz eliminacji MŚ 2018 wyślij SMS o treści: BILECIK. oraz treść uzasadnienia maksymalnie 160 znaków (bez polskich liter). Koszt jednego SMS - 1,23 z VAT.
Jeśli chcesz wygrać jeden z 20 zestawów kibica (szalik, flaga, kubek, plecak)
wyślij SMS o treści: ZESTAWY. oraz treść uzasadnienia, maksymalnie 160 znaków (bez polskich liter). Koszt jednego SMS - 1,23 z VAT.
Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie do 30 czerwca, a pełną listę nagrodzonych opublikujemy na sacz.in, Facebooku oraz w DTS – 7 lipca.
Koszt jednego SMS to 1,23 zł z VAT. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Wydawnictwa DOBRE.

WYŚLIJ SMS NA NUMER 71051
GOL. treść uzasadnienia
maksymalnie 160 znaków
(bez polskich liter).
SMS - na numer 71051

BILECIK. treść uzasadnienia maksymalnie 160 znaków (bez polskich liter).
SMS - na numer 71051

ZESTAWY. treść uzasadnienia, maksymalnie 160
znaków (bez polskich liter).
SMS - na numer 71051
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Polityka
Rozmowa z LESZKIEM LANGEREM,
przewodniczącym Zarządu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości oraz dyrektorem Wydziału
Integracji i Rynku Pracy UM
Nowego Sącza
- Za Panem i sądeckim PiS
intensywny tydzień – zjazd
okręgowy i wybory delegatów na zjazd krajowy. Było
gorąco czy rutynowo?
- Było na pewno ciepło
i serdecznie, ponieważ te zjazdy
okręgowe odbywają się stosunkowo rzadko.
- Niech Pan jeszcze doda, że wszystko
przebiegało w rodzinnej atmosferze…
- Może w rodzinnej nie, ale odbywają się stosunkowo rzadko.
Więc jest na pewno okazja, żeby
spotkać się z wieloma osobami,
które działają od Zakopanego aż po
Biecz, bo taki duży mamy okręg.
Zwłaszcza spotkać z szeregowymi
działaczami, z którymi na co dzień
nie mamy kontaktu (…)
- Było rutynowo? Na zjazd krajowy z automatu delegowani są funkcyjni członkowie partii i parlamentarzyści.
- Także przedstawiciele władz
statutowych PiS, czyli m.in. przedstawiciele rady politycznej, dlatego także ja wszedłem z automatu do grona delegatów. Ale rutyny
nie było, ze względu na to, mogliśmy wyłonić 23 delegatów, a kandydatów było więcej.
- Przez ostatnie pół roku, czyli od momentu, gdy PiS objęło władzę, ustawiają
się kolejki chętnych, którzy chcą się zapisać do partii?
- Jest kolejka. I bardzo dobrze,
że w tej chwili rozpoczęły się zjazdy, bo one porządkują pewien stan
rzeczy. Zgłaszają się kolejni chętni do wstąpienia do PiS. Tych deklaracji w tej chwili jest faktycznie
bardzo dużo.
- To autentyczna kolejka?
- To oczekująca grupa, na to,
żeby zostać przyjętymi do PiS.
Ale nie odbywają się w tej chwili spotkania zarządu okręgowego, bo on de facto już nie istnieje,
ponieważ skończyła się jego kadencja. Dzisiaj jednoosobowo pełnomocnik okręgowy senator Stanisław Kogut podejmuje decyzje
o przyjęciu do PiS. Oczywiście konsultując się zwłaszcza z przewodniczącymi powiatów, którzy mają
najlepsze rozeznanie. Tygodniowo
w ostatnim czasie jest tych deklaracji wstąpienia do PiS od kilku do
kilkunastu.
- A pół roku temu struktury sądeckie ile
liczyły członków?
- Nie sprawdzałem tego, ale na
zjazd okręgowy mieliśmy 90 delegatów uprawnionych do uczestnictwa i do głosowania, czyli takich, którzy płacą składki. Jest
grupa delegatów, którzy muszą te
składki uregulować, jest też grupa sympatyków. Liczę, że tych
osób, zainteresowanych rzeczywiście czynnym uczestnictwem
w PiS, w samym Nowym Sączu będzie około 200 osób.

- Jakby Pan wytłumaczył zainteresowanie wstąpieniem do
PiS?
- Społeczeństwo pop r z e z
swoją aktywność
daje wyraz
aprobaty dla
działań rządu PiS.
Te wszystkie inicjatywy, które są proponowane przez
rząd, zwłaszcza w obszarze polityki społecznej, ale nie tylko, spotykają się z dużym zainteresowaniem
i aplauzem ze strony społeczeństwa. Wbrew malkontentom, którzy na różnym etapie mówili, że na
to braknie pieniędzy, tego nie uda
się wprowadzić, a tamto jest zrobione zbyt szybko, okazuje się, że
jednak projekty, które nabrały już
kształtu ustaw i funkcjonują, jako
konkretne wsparcie, podobają się
społeczeństwu. Między innymi dlatego dzisiaj wiele osób i młodych,
i w średnim wieku, i starszych zgłasza się do PiS.
- Pamięta Pan sytuację sprzed 8 lat,
jeden z członków PO opowiadał o podobnym stanie. Wtedy dotyczył on
Platformy Obywatelskiej. Ludzie lgną
do władzy?
- Mam wrażenie, że z roku na
rok ludzie chcą się coraz mniej
angażować w różnego rodzaju
działalność publiczną. To jest obserwowalne zarówno w obszarze
polityki, czy samorządu, ale także i w obszarze organizacji pozarządowych. Trzeba ludzi przekonywać, że warto dla innych, dla
swoich miast, swoich otoczeń poświęcać własny czas, może nawet
kosztem rodziny czy wolnego,
ponieważ bez tych działalności
społecznikowskich, nie da się
zbudować nic, co mogłoby służyć krajowi czy małej społeczności w lokalnej ojczyźnie, jaką jest
Sądecczyzna.
- Mówił Pan, że te deklaracje są weryfikowane. Kto nie ma szans zostać członkiem PiS? Duży procent odrzucacie?
- Na pewno są takie deklaracje,
przy których dyskutuje się bardzo
ostro na temat tego, czy dana osoba powinna wstąpić do PiS. Decyduje o tym przede wszystkim
historia podejmowanej działalności publicznej. Bywają różne
kontrowersyjne sytuacje. Każdy
przypadek jest inny, więc trudno uogólniać. Są też osoby, które
np. miały różnego rodzaju przygody z wymiarem sprawiedliwości czy inne, indywidualne trudności życiowe. Wtedy staramy się
rozmawiać, rozważać…
- I niektórzy odpadają?
- Niektórzy odpadają, nieduży
odsetek, ale jednak.
- Poseł Arkadiusz Mularczyk jest członkiem PiS?
- Poseł Arkadiusz Mularczyk
jest posłem Zjednoczonej Prawicy.

Przypomnę, że Zjednoczona Prawica startowała jako monolit
w wyborach parlamentarnych do
Sejmu, osiągnęła bardzo dobry
wynik wyborczy i zbudowała stabilny większościowy rząd. Tak należy definiować miejsce pana posła
Arkadiusza Mularczyka w polskiej
polityce. Ale członkiem PiS jako
partii nie jest.
- Przy okazji zjazdu, o którym mówiliśmy, senator Kogut miał powiedzieć, że nie wolno zdrajcom PiS używać
na tablicach przed biurami poselskimi
znaczka PiS. Miał na myśli m.in. posła
Mularczyka.
- Senator jest człowiekiem,
który czasami w sposób bardzo
bezpośredni wyraża to, co myśli.
Byłbym daleki od tego, aby mieć
kompetencje do oceniania wypowiedzi senatora. Myślę, że takie słowo jak „zdrada” to jednak ostateczność. Przypominamy
sobie słowa prezesa Kaczyńskiego, który kiedyś cytował jednego z poetów, mówiąc, że Polacy,
którzy zginęli pod Smoleńskiem,
zostali zdradzeni o świcie. Tutaj
mówimy o jakiejś kategorii ostateczności. Mam przekonanie, że
z używaniem sformułowań, które
wskazują na takie ostateczne oceny, trzeba uważać. Mogą komuś
wyrządzić krzywdę, ale mogą też
nie do końca odzwierciedlać faktycznego stanu rzeczy.
- Jerzy Wituszyński, były przewodniczący Rady Miasta, jest członkiem PiS?

- Nie jest członkiem PiS. Był
taki czas, gdy Jerzy Wituszyński
faktycznie był bardzo zaangażowany w działania PiS, był członkiem struktur, był nawet przewodniczącym Zarządu Miejskiego
PiS. Ale pamiętamy, że był też taki
czas, kiedy przyjechała tutaj komisja etyki partyjnej. Bardzo dynamicznie działy się różne rzeczy. Jerzy Wituszyński wtedy sam
zrezygnował z działalności w PiS.
Z tego co wiem, do dnia dzisiejszego nie zaangażował się czynnie
w działalność żadnego innego
ugrupowania politycznego.
- Czyli nie puka powtórnie do drzwi
partii?
- Nie puka, aczkolwiek mamy
okazję od czasu do czasu się spotykać. Cenię sobie wcześniejsze zaangażowanie pana Jerzego Wituszyńskiego, jego doświadczenie
w partii. Ale fakt pozostaje faktem
– dzisiaj pozostaje poza działalnością partyjną.
- Artur Czernecki?
- Też był członkiem PiS i też
obecnie nie puka do ugrupowania,
niemniej jednak również miał swoje miejsce i swój czas, o którym należy pamiętać.
- A Ryszard Nowak?
- Jak najbardziej jest członkiem
PiS, czynnym, aktywnym, biorącym udział w inicjatywach podejmowanych przez PiS. Co więcej,
sam często jest pomysłodawcą wielu inicjatyw, które są realizowane

pod szyldem PiS. Chociażby wydarzenia rocznicowe, które odbywają się w Nowym Sączu, są bardzo
często inicjowane właśnie przez
Ryszarda Nowaka, który ma dużo
możliwości, żeby wesprzeć organizatorów czy współorganizatorów.
- Jakieś inne osoby, o znanych w Nowym
Sączu nazwiskach, wstąpiły ostatnio do
partii? Zaskoczy nas Pan czymś?
- Chyba nie zaskoczę. Wstąpiło wiele osób. Trudno kategoryzować, kto jest znany…
- Ryszard Florek? Andrzej Wiśniowski?
- Nie, to są przedsiębiorcy, na
których osiągnięcia w obszarze biznesu na pewno patrzymy. Zapraszamy wszystkich tych panów.
- Wybiera się Pan, z innymi delegatami, w lipcu na zjazd krajowy. Będzie
rewolucyjnie?
- Myślę, że będzie ciekawie. Naturalną koleją rzeczy jest, że jest
to kolejny zjazd porządkujący. Będzie wybór na nową kadencję władz
krajowych PiS, prezesa, wiceprezesów. Zobaczymy, kto wejdzie
w skład tego ścisłego zarządu PiS.
I pewnie będzie podany kalendarz
kolejnych wyborów – do regionów,
okręgów…
- Kto zostanie prezesem?
- Na mój nos, pan Jarosław Kaczyński (…)
ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ
WYKORZYSTANO FRAGMENTY
ROZMOWY DLA REGIONALNEJ
TELEWIZJI KABLOWEJ.

T E K S T S P O N S O R OWA N Y

Suzuki Baleno
Suzuki Baleno to najnowszy kompaktowy model
japońskiego producenta. Jest już dostępny w salonach sprzedaży, a niedługo będziemy często spotykać go na drodze z „L” na dachu. Baleno został wybrany na samochód Małopolskiego Ośrodka Ruchu
Drogowego i na nim kursanci będą przygotowywać
się do egzaminu na prawo jazdy.
Dzisiejszy świat stawia przed producentami aut
coraz to nowe wymagania. Dotyczą zarówno napędu, który powinien być wydajny, trwały, oszczędny i przyjazny środowisku, jak i wymiarów pojazdu, które powinny być optymalne do poruszania
się po mieście, ale i zapewniające komfort na dalsze podróże.
Za sprawą optymalnych wymiarów, Baleno
świetnie manewruje i z łatwością porusza się
w mieście. Dzięki temu jest idealnym autem również dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją
przygodę z motoryzacją. Już wkrótce w Nowym
Sączu będzie można spotkać Baleno jako popularną „elkę”, ponieważ dołączy do Małopolskiego
Ośrodka Ruchu Drogowego jako samochód do
nauki jazdy.
Auto powstało na nowej płycie podłogowej. To
konstrukcja odznaczająca się dużą sztywnością
i małą masą, dzięki czemu Baleno jest wyjątkowo
bezpieczne, świetnie się prowadzi i – co równie
ważne – jest ekonomiczne.
Suzuki proponuje do Baleno jeden z dwóch
rodzajów napędu. Pierwszy jest benzynowy

i występuje w dwóch wersjach, jako: wolnossący
Dualjet o pojemności 1.2 litra i mocy 90KM oraz
nowość – BOOSTEJET, czyli turbodoładowana,
trzycylindrowa jednostka o mocy 110KM. Absolutną nowością jest drugi rodzaj napędu, czyli hybryda SHVS. Pracuje ona w układzie hybrydowym, gdzie z silnikiem benzynowym 1,2 Dualjet
współpracuje alternator zespolony z rozrusznikiem (ISG), wspierający silnik podczas ruszania i przyspieszenia oraz magazynujący energię
z hamowania.
Wymiary tego samochodu plasują go pośród
aut z segmentu B. Wystarczy zająć miejsce za kierownicą, na tylnej kanapie lub zajrzeć do bagażnika, by zrozumieć, że Baleno z powodzeniem może
konkurować z segmentem C. Dlaczego? Bagażnik
o pojemności do 355 litrów jest nie tylko największy
w segmencie B, ale bije również wyniki wielu aut
z segmentu C. To samo dotyczy różnych elementów wyposażenia, do którego obok zaawansowanych technologicznie systemów podnoszących
bezpieczeństwo należą również zaawansowany
system inforozrywki, aktywny tempo mat i automatyczna klimatyzacja.
Charakter Suzuki Baleno doskonale pasuje
do dzisiejszego świata. Znakomicie sprawdzi się
jako samochód miejski, ogromna przestrzeń wewnątrz zapewni wygodę na dłuższych trasach,
a dynamiczne i oszczędne silniki pozwolą czerpać przyjemność z jazdy bez wyrzeczeń na stacji benzynowej.
Cennik Suzuki Baleno jest dostępny na stronie
www.suzuki.pl i w salonach marki.

FOT. Z ARCH. L. LANGERA

Do sądeckiego PiS stoi kolejka chętnych

5

16 czerwca 2016 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

Informacje

Drony będą poszukiwać zaginionych

WSPOMNIENIE

FOT. MCH

FOT. Z ARCH. L. ZEGZDY

Człowiek prawy i wielkiego serca

Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalnego z Nowego Sącza stawia na nowatorskie techniki poszukiwania osób zaginionych w terenie.
Ratownicy rozpoczęli szkolenia poszukiwawcze z użyciem drona.
W akcji poszukiwawczej liczy się
przede wszystkim czas dotarcia do
poszkodowanego. Szczególnie, kiedy warunki pogodowe są niesprzyjające i mogą zagrozić życiu osoby
poszukiwanej. Tymczasem przeszukanie strefy do 20 hektarów może
zająć nawet kilka godzin. 13 kilometrów potrafią pokonać zagubieni
myśliwi, połowę mniej dzieci, natomiast osoby starsze nieco ponad
3 kilometry. W górzystym terenie
można użyć tzw. szybkiej trójki, co
oznacza, że dany sektor przeszukuje trzech ratowników. Często do
poszukiwań rusza specjalny zespół
z psem ratowniczym. Ten łowiąc
zapach tzw. górnym wiatrem,
potrafi wyczuć człowieka nawet
z odległości 800 metrów. Wsparcie drona mogłoby przyspieszyć
i usprawnić akcję.
- Mamy na przykład do przeszukania przy złych warunkach pogodowych łąkę z zaroślami i zagłębieniami terenu. Pies będzie miał
wtedy trudność w poszukiwaniu
takiej osoby, bo nie będzie czuł
zapachu. W tym przypadku lepiej
sprawdzi się dron - tłumaczy naczelnik OSP GRS Michał Gaik.

Testy w terenie z użyciem drona
są prowadzone dzięki współpracy
OSP GRS z sądecką firmą DronaVista. Przewodnik z psem i dron działają podczas takiej akcji równocześnie lub urządzenie startuje, kiedy
pies wyczuje zapach. Część wyznaczonych sektorów jest sprawdzana
przez sprzęt latający, a w tym czasie przewodnik z psem porusza się
po terenie, gdzie dron nie da rady
dotrzeć.
- Z lotu ptaka widać zdecydowanie lepiej. Można szybko
i sprawnie sprawdzić duży obszar. Operator zakłada specjalne
okulary, widzi podgląd z kamery termowizyjnej i standardowej
- tłumaczy Tomasz Gałat, właściciel sądeckiej firmy DronaVista. W pierwszej kolejności włączamy kamerę termowizyjną, która
rozróżnia temperaturę otoczenia. Jeśli zauważymy kogoś, kto
ma wyższą temperaturę niż otoczenie, namierzamy ten cel i dron
leci w to miejsce. Jeśli jest to osoba poszukiwana, poprzez łączność radiową informujemy przewodnika z psem, gdzie mają się
kierować.
W ostatnim miesiącu OSP GRS
wzięła udział w trzech akcjach poszukiwawczych. Między innymi
w lesie w miejscowości Bącza-Kunina poszukiwano 58-letniej kobiety. Została odnaleziona przez szybką trójkę grupy.

- Przy tej akcji stwierdziliśmy,
że dron byłby bardzo pomocny.
Zawiodła bowiem łączność i telefony. Nikt nie wiedział, gdzie
jesteśmy. Gdyby koledzy objęli ten teren dronem to szybciej by
nas znaleźli z poszkodowaną. Jesteśmy przekonani, że takie rozwiązanie można w przyszłości
znacznie usprawnić i przyspieszyć akcję ratowniczą – podsumowuje Michał Gaik.
Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalnego z Nowego Sącza działa od prawie 15 lat.
Skupia 29 osób, w tym 12 przewodników z psami ratowniczymi. Szkolone są głównie rasy labrador retriever. Grupa wspiera policjantów
i strażaków podczas akcji poszukiwawczych. W ciągu roku jest takich akcji osób zaginionych w terenie otwartym od 12 do 20.
- Działamy intensywnie i cały
czas staramy się rozwijać. Otwieramy niebawem sekcję wysokościową i wodną. W międzyczasie
szukamy nowych rozwiązań technologicznych, dlatego testujmy
poszukiwania z użyciem drona.
To przyszłość w technikach poszukiwawczych. Nasze testy wyszły bardzo obiecująco, dlatego
liczymy, że ta współpraca się rozwinie – zapowiada Wojciech Dudczyk, prezes OSP GRS.

MONIKA CHROBAK

W niedzielę 12 czerwca 2016 r. odszedł
do Pana śp. Roman Kosakowski - człowiek niezwykły i niepospolity. Kochał
Boga nade wszystko, a ludzi, którzy Go
otaczali ogarniał swoją męską, konsekwentną miłością. Rodzina, żona i dzieci były w centrum Jego życia.
Znaliśmy się od zawsze. Połączył
nas Kościółek Kolejowy. Tam, zaraz
po I Komunii Świętej, Romek został
ministrantem, potem lektorem. Od
młodości jeździł najpierw na wakacje z o. Stanisławem Majchrem, potem na rekolekcje Ruchu ŚwiatłoŻycie. To tam śp. Roman ostatecznie
odkrył i zachwycił się Jezusem i Jego
Ewangelią. Wraz ze swoją ukochaną
żoną Basią tuż po ślubie przystąpił do
Kręgów Domowego Kościoła i jako
moderator i animator niestrudzenie
budował domowy kościół, prowadził nabożeństwa ewangelizacyjne,
dawał świadectwa a nade wszystko
prowadził innych do Boga poprzez
piękny śpiew i grę na gitarze.
Roman Kosakowski przeszedł
przez życie dobrze czyniąc. Był bardzo pracowity, lubił pracować fizycznie (szczególnie przy swoim
domu), posiadał ogromny talent
inżynierski, a całe życie zawodowe
związał z zakładem produkcji elektrod węglowych. Pomagał ludziom
cicho i dyskretnie. Dużo modlił
się za innych. Jego postawę w tym
względzie chciałbym zobrazować
tylko jednym przykładem. Całkiem

niedawno spotkaliśmy się. Wiedzieliśmy obaj, w którą stronę choroba
zmierza. Mówię: Romku modlę się
za Ciebie. On mi na to: Leszku ja za
ciebie modlę się od ponad 30 lat codziennie... 30 lat codziennie dziesiątka różańca za dwóch przyjaciół
z młodości (ten drugi to o. Andrzej
Leśniara - jezuita). Zdębiałem...
Śp. Roman był bardzo spokojnym człowiekiem. Jeśli z rzadka się
emocjonował to zawsze chodziło o
sprawy boskie, prawo do życia, czy
ojczyznę.
Myśląc o Romanie nasuwają mi
się słowa Pisma Świętego bardzo do
Niego pasujące: pierwszy to „gorliwość o Dom Pański pożera mnie”,
a drugi „mąż sprawiedliwy, w którym nie ma podstępu”. Był uosobieniem wiary konsekwentnej, zawsze gotowej „do posiadania siebie
w dawaniu siebie” (ks. Franciszek
Blachnicki).
Romku, Przyjacielu! Wraz z przyjaciółmi z naszego Kręgu Domowego Kościoła chcemy Ci podziękować
za 33 lata wspólnych spotkań. Byłeś
naszym przewodnikiem, a teraz będziesz naszym Opiekunem.
I jestem pewny, że w niedzielę 12 czerwca ok. godz. 8. rano
otworzyły się szeroko wrota Raju
i w orszaku śpiewającym radosne
Alleluja wszedł do wiecznej chwały Roman - człowiek prawy i wielkiego serca.
LESZEK ZEGZDA

P R O J E K T D O F I N A N S OWA N Y Z E Ś R O D KÓW P R O G R A M U F U N D U S Z I N I C J AT Y W O BY WAT E L S K I C H O R A Z S TOWA R Z Y S Z E N I A S U R S U M C O R DA

RYS. MAREK STAWOWCZYK

MMS Obywatelski - STOWARZYSZENIA I FUNDACJE
Stowarzyszenia i fundacje stanowią największy odsetek organizacji pozarządowych w Polsce.
Choć formalnie są to dwie różne formy prawne, w praktyce ich działalność może być zbliżona.
Różnicę między stowarzyszeniem i fundacją można bowiem sprowadzić do prostego stwierdzenia: jeśli masz przyjaciół – załóż stowarzyszenie, jeśli masz pieniądze – załóż fundację.
Stowarzyszenie jest to grupa osób (przyjaciół, członków rodziny, bliższych i dalszych znajomych), które mają wspólne zainteresowania (np. polskie militaria) lub wspólny cel (np. chcą
uchronić przed zniszczeniem bunkier z okresu II wojny światowej). Zrzeszają się, żeby razem
rozwijać swoje zainteresowania lub osiągnąć wyznaczony cel.
Fundację, tak jak stowarzyszenie, tworzą ludzie, ale o jej powołaniu i celach działania decyduje
zazwyczaj jedna lub kilka osób (fundator lub fundatorzy). Chcą one osiągnąć jakiś ważny społecznie lub gospodarczo cel (np. podnieść poziom wykształcenia młodzieży w danej miejscowości, przyspieszyć rozwój ekonomiczny określonego regionu) i przeznaczają na ten cel konkretny majątek, np. pieniądze, papiery wartościowe, ruchomości, nieruchomości.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH
ORAZ STOWARZYSZENIA SURSUM CORDA
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Ludzie

Sądeczanin z anonsu prasowego
szpitalach nowoczesny sprzęt nadal pozostaje marzeniem.
Ale gdyby mógł cofnąć się
w czasie, ponownie wybrałby studia medyczne. Ma poczucie, iż zawód lekarza pełen jest humanizmu,
humanitaryzmu i przyczynia się do
przedłużania ludzkiego życia.

Doskonale przygotowane artystycznie i towarzysko pożegnalne, ale tylko
w sensie zawodowym, spotkanie na
cześć doktora Stanisława Malinowskiego było wspaniałym prezentem
dla benefisanta. Wzruszony senior
niejedną łezkę uronił podczas imprezy. Na podsumowanie dorobku zawodowego doktora przybyli praktycznie
wszyscy lekarze i pielęgniarki, którzy
mieli z nim do czynienia w minionych
latach, jakie spędził kierując oddziałem internistyczno-kardiologicznym
sądeckiego szpitala.

Decyzję podjęła żona

Dostojny senior, bo w takiej roli
będzie teraz występował, ma się
czym pochwalić. Sądecki okres
swego życia rozpoczął od organizacji wspomnianego oddziału. Potem dzięki jego staraniom
przeprowadzono tam remonty
i modernizacje. Dbał o doposażanie szpitala w nowoczesny sprzęt
diagnostyczny, pomagający w ratowaniu życia pacjentów. Założył
stowarzyszenie wspierające oddział. Wychował rzesze świetnych
medyków: 52 lekarzy chorób wewnętrznych, 11 specjalistów z tej
dziedziny, 6 kardiologów, 2 hematologów, jednego endokrynologa.
Spośród tej grupy - 6 osób objęło funkcje ordynatorów oddziałów
w różnych placówkach szpitalnych.
– Jest wspaniałym, niezwykle dobrym człowiekiem, bardzo
życzliwym dla współpracowników i pacjentów, staranny w wykonywaniu swoich obowiązków
– twierdzi załoga oddziału, która zorganizowała benefis. – Cieszy się naszym szacunkiem, bo
w pełni na to zasłużył swoją postawą, kulturą, sposobem bycia.
Był świetnym szefem – dodają.
Wspomnieniom, życzeniom,
toastom nie było końca, a kulminacją stał się egzamin benefisanta,
nie tylko z wiedzy medycznej, ale
też dziedzin, które były ważnym
elementem jego życia. Wszystko
wypadło pomyślnie i teraz doktor
Malinowski może śmiało wkroczyć
w nowy etap swojego życia. „Oddziałowym tangiem”, do którego
słowa ułożyła Elżbieta Rafa pielęgniarka oddziałowa kardiologii, główna organizatorka benefisu, pożegnano dostojnego jubilata.

Odpowiedzialność przed
własnym sumieniem
Do Nowego Sącza doktor Stanisław Malinowski przybył wprost
ze Śląskiej Akademii Medycznej,
gdzie pracował naukowo pod kierunkiem takich sław medycyny
jak profesorzy Gibiński, Kohot,
Nowak. Dyplom lekarza uzyskał
w 1974 r., a doktorat obronił w
roku 1981. Zawodowe i naukowe
doświadczenie zdobywał w katowickiej Klinice Gastroenterologii i
III Klinice Chorób Wewnętrznych
w Bytomiu. Potem przez 33 lata służył pacjentom, kierując oddziałem
kardiologiczno-internistycznym

FOT. T. BINEK

Oddziałowe tango

Doktor Stanisław Malinowski, wspólnie z żoną Barbarą,
prowadzi prywatną przychodnię lekarską. Ich córka Mariola jest, podobnie jak mama, stomatologiem, syn Grzegorz - doktorem nauk ekonomicznych, pracuje w Akademii Koźmińskiego w Warszawie u prof. Grzegorza Kołodko,
syn Paweł studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim.
Szpitala im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Rzesze pacjentów sądeckiej lecznicy żegnają
zacnego doktora z wielką nostalgią. Całe pokolenia pod jego nadzorem ratowały tam swoje serca.
Teraz przyszedł czas na zasłużony
odpoczynek.
- Ale ja wcale nie zamierzam
się lenić – zapowiada doktor Malinowski. - Czuję się świetnie
i młodo, mam sporo werwy i zapału do pracy. Nadal będę leczył
pacjentów, choć poza szpitalem.
I będę kontynuować pracę dydaktyczną z młodzieżą akademicką naszej Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej, na kierunkach pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego, prowadząc wykłady i zajęcia praktyczne. Chcę
być czynny, potrzebny ludziom.
Dla mnie profesja lekarza to nie
tylko zawód, to powołanie i misja.

W prywatnych rozmowach
doktor przyznaje się do chwil
zwątpienia, jakie nachodziły go
czasami w trudnych momentach.
– Życie lekarza, wbrew temu, co
się potocznie sugeruje, wcale nie
jest usłane różami, zaś odpowiedzialność za podejmowane decyzje jest ogromna: przed prawem,
Bogiem i własnym sumieniem
– twierdzi.
– Kiedy budowlańcowi zabraknie materiału lub sprzętu, to
przerywa robotę i czeka, aż organizator pracy dostarczy potrzebne elementy – mówi doktor. –
Odpowiedzialny lekarz nie może
odmówić pomocy w ratowaniu
zdrowia i życia ludzkiego, choćby
w danej chwili dysponował wyłącznie gołymi rękami. Technika
medyczna robi ogromne postępy, cóż z tego, kiedy w małomiasteczkowych, prowincjonalnych

Stanisław Malinowski urodził
się w 1950 r. w Bieczu. Mama, Wilhelmina, zajmowała się gospodarstwem domowym, ojciec, Aleksander pracował w transporcie
samochodowym. Tam przeszedł
kolejne szczeble edukacji, a świadectwo dojrzałości otrzymał w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki.
Wybór studiów był w zasadzie
przypadkowy, wcześniej myślał
o karierze zawodowego oficera wojskowego lub ukończeniu Wojskowej Akademii Medycznej. Ostatecznie, zawód lekarza cywilnego
wybrał pod wpływem opowieści
kuzyna, który ukończył medycynę
w Katowicach i specjalizował się w
dziedzinie chorób wewnętrznych,
w tym chorób serca.
– Od początku studiów ciągnęło mnie do pracy ściśle naukowej,
także do teoretycznych rozważań nad procesami diagnostycznymi i leczniczymi w internistyce. Zachęcał mnie zresztą do tego
mój mentor i opiekun naukowy,
światowej sławy profesor Kornel Gibiński – opowiada doktor.
– Interesowały mnie szczególnie
choroby serca. Do dziś poświęcam tej dziedzinie wiele uwagi.
No cóż, życie nie zawsze układa się po naszej myśli. Mój stan
zdrowia i śląska atmosfera zrobiły swoje i zaszła pilna potrzeba
przeprowadzki. Wyboru Nowego Sącza i tutejszego szpitala dokonała moja żona, przeczytawszy anons prasowy o konkursie
na stanowisko ordynatora nowotworzonego oddziału. I tak,
po wygraniu konkursu, podjąłem pracę, z którą związałem się
na ponad 30 lat mego zawodowego życia.

Najmłodszy w Polsce ordynator
– Nie ukrywam, że były w tym
czasie momenty trudne, czasem
wręcz deprymujące, liczyło się
jednak dobro pacjenta, starałem
się walczyć z przeciwnościami,
nie poddawałem się niepowodzeniom – wspomina. – Ówczesny dyrektor lecznicy, Witold Kądziołka, dał mi zupełnie wolną
rękę przy organizacji oddziału.
Wprowadziłem tu trójstopniową
strukturę, podobną jak w III Klinice Chorób Wewnętrznych ŚAM,
gdzie wcześniej pracowałem. Zanim to jednak nastąpiło, kiedy pokazano mi przyszłe włości, miałem zamiar uciekać. Zwyciężył
rozsądek i doświadczenie zdobyte na uczelni, w szpitalu klinicznym i pogotowiu ratunkowym.

I tak zostałem najmłodszym
w Polsce ordynatorem szpitalnego
oddziału. Mając możliwość otrzymania wyposażenia, stworzyłem
odcinek kardiologiczny z pododdziałem intensywnej opieki kardiologicznej, gastroenterologiczny i nefrologiczny.
Wielką pomocą służyli mi wówczas doktorzy Ślipek, Mazanek
i Klocek. Oddział liczył 120 łóżek
i nie była to wcale nadmierna ilość
na potrzeby Sądecczyzny. Naszą
ofertę uzupełniał oddział kierowany przez doktora Pawłowskiego.

Zgrany zespół
– Przez te lata wydarzyło się
wiele istotnych rzeczy, które
wpłynęły na losy moje, współpracowników i pacjentów – opowiada. – Choćby pożar, tuż po remoncie w 1998 r., który strawił
stropy pomiędzy nami, a położonym piętro wyżej oddziałem chirurgii dziecięcej. Błyskawiczna
ewakuacja pacjentów, interwencja straży, potem problemy finansowe z przywróceniem używalności zniszczonych sal i sprzętu
medycznego. Na szczęście trafiłem na życzliwość ludzi, prasy,
władz i wspólnymi siłami udało
się przywrócić normalną działalności placówki.
W 2002 r. doktor stworzył Fundację Malmed, zajmującą się pozyskiwaniem środków finansowych
umożliwiających zakup lub użyczanie sprzętu na potrzeby szpitala. Fundacja, z myślą o pacjentach, organizowała też białe soboty
i niedziele, obdarowując ich lekami i suplementami diety.
Dwa lata temu, staraniem doktora, udało się przeprowadzić kolejny remont oddziału za ponad
milion złotych. Znacznie usprawniło to pracę personelu i zapewniło lepsze warunki pobytu pacjentów. Cóż, mankamentem jest
ograniczenie liczby łóżek, w tym
na IOK. Teraz przyjmuje się mniej
osób niż w czasach tworzenia podstaw oddziału.
– Moim największym sukcesem jest pozyskanie znakomitej
kadry medycznej, lekarzy i pielęgniarek, techników medycznych
i pracowników administracji.
Udało mi się trafić na wspaniałych ludzi, pełnych poświęcenia, humanitaryzmu, oddania
pacjentom, a przy tym świetnie przygotowanych zawodowo
i ciągle podnoszących swoje kwalifikacje. Doskonale rozumieliśmy się przez te wszystkie lata
i stanowiliśmy zgrany zespół. Jestem z nich dumny i serdecznie im dziękuję. Myślę, że benefis zorganizowany dla mnie jest
przykładem naszych zażyłości,
zrozumienia i dobrej współpracy. Będę o nich zawsze pamiętał
i gotów jestem zawsze służyć pomocą – zapewnia.

TOMASZ BINEK
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Opinie

Kogut człowiekiem półrocza
Jerzy Wideł
Z kapelusza

N

ie ma miesiąca, ba, nawet
tygodnia, by w mediach
lokalnych, nie wspominając szczególnie o mediach ojca
Rydzyka, nie był obecny senator Stanisław Kogut. Zapraszany jest do komentowania bieżących wydarzeń, przedstawiania
swoich pomysłów na dobrą zmianę. Gdyby się odbył plebiscyt na
człowieka mijającego półrocza na
Sądecczyźnie, to z pewnością senator Kogut byłby jego laureatem
i to niekoniecznie w mediach bliskich PiS. Czy zasłużenie?
W Stróżach senator zorganizował obchody 18-lecia istnienia
Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Wśród gości biorących udział w uroczystościach
najważniejszymi osobami byli koleżanka z Senatu RP Maria Anders
i szef Kancelarii Prezydenta Adam
REKLAMA

Kwiatkowski. O innych niemniej
ważnych politykach PiS już nie
wspominając. Ośrodek w Stróżach to od początku do końca
dzieło życia senatora Koguta. Impulsem do jego otwarcia była osobista, rodzinna tragedia senatora,
o której bardzo rzadko wspomina. Bez przesady trzeba powiedzieć, że fundacja i ośrodek to
jego oczko w głowie. A typowo
chłopskim sprytem sprawił to, że
od początku pieczę medialną nad
tym przedsięwzięciem sprawuje
telewizja Polsat.
Tegorocznym wyczynem senatora było przywrócenie w Małopolsce Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Z uporem
i konsekwencją dążył do powrotu do Nowego Sącza funkcjonariuszy Straży Granicznej. Po raz
kolejny realizował swoje hasło
wyborcze powtarzane jak mantra: inni mówią a ja robię. Za te
zasługi został honorowym komendantem KOSG. Awans tytularny z szeregowego kolejarza na komendanta. Zresztą, co
tu dużo mówić, kiedy Stanisław
Kogut był carem i Bogiem na PKP,
będąc szefem kolejarskiej „Solidarności”, to właściwie był już

Gdyby się
odbył plebiscyt
na człowieka
mijającego
półrocza na
Sądecczyźnie,
to z pewnością
senator Kogut
byłby jego
laureatem i to
niekoniecznie
w mediach
bliskich PiS.

w randze komendanta kolei
i każde kolejne rządy się go bały,
nawet AWS-owski premier Jerzy
Buzek. O dyrektorach PKP nie
wspominając. Czapkowali przed
nim nisko do ziemi. Słynne było
wtedy Kogutowe hasło: „W każdej chwili mogę w Polsce zatrzymać wszystkie pociągi”.
Ma zatem Stanisław Kogut talenty organizatorskie, ale też
nabył wiedzy o mechanizmach
polityki lokalnej i ogólnopaństwowej. Znawstwem polskiej
polityki chwali się w Radiu Maryja i TV Trwam, zaś w lokalnych
mediach rozdaje karty w swoim
politycznym zapleczu. Jak szef
okręgu Prawa i Sprawiedliwości zakazał posłom wywodzącym się z Solidarnej Polski używania znaków i logotypów PiS.
Według jego oceny, są to zdrajcy PiS, którzy teraz nie powinni
czerpać profitów, mimo że startowali z list wyborczych PiS. Senator jest bardzo konserwatywny
szczególnie w ściganiu „zdrajcy”
Arkadiusza Mularczyka. Bo to
o niego w głównej mierze mu
chodzi, a nie np. o ministra i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, czy jakiegoś Andrzeja

Romanka. Można podejrzewać
z dużą pewnością, że senator nie
zapomniał Mularczykowi sprawy sprzed lat, kiedy to Mularczyk doprowadził do zawieszenia
w prawach członka PiS senatora
i to osobiście przez samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
Gwoli przypomnienia, Mularczyk wykorzystał fałszywy donos byłego kolegi Koguta i doniósł o tym prezesowi. Tak się
bowiem zdarzyło, że ów kolega kiedyś pracował z Kogutem
w „S” na PKP i panowie się pokłócili. Jednakże w ostateczności sprawiedliwość i prawo stanęło po stronie senatora.
Kolejny triumf skuteczności
Kogut może zaliczyć na swoje
konto. Coraz głośniej bowiem się
mówi o budowie linii kolejowej
Piekiełko – Podłęże. A to przecież
sztandarowe hasło każdej kampanii wyborczej senatora.
Można czynić różne zarzuty senatorowi związane choćby
z jego gwarowymi wypowiedziami, ale ogólny bilans jego
zrealizowanych planów jest pozytywny. Czym nas zaskoczy
w przyszłym półroczu? Czas pokaże, bo to niespokojny duch.
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Wydarzenia

Oratorium to akt wyznania wiary

FOT. WOJCIECH KĘSKA

- Burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek, powiedział, że oratorium o św. Kindze to utwór
prawdziwie starosądecki. Co je wyróżnia
wśród innych Pana kompozycji?
- Niezwykłość tego utworu wynika z samej historii o św. Kindze,
o której oratorium opowiada. Była to
kobieta niesamowita. Mam nadzieję, że oratorium przekaże jej niezwykłość i przybliży jej życie współczesnemu słuchaczowi.
- Próby już trwają? Na klasztornym dziedzińcu zaprezentuje się orkiestra wraz z 60
chórzystami i 4 solistami.
- Tak, próbujemy już od dawna,
przygotowujemy się wraz z chórem
i solistami. W tygodniu poprzedzającym pierwsze wykonanie rozpoczęła się praca z orkiestrą, aby potem
wspólnie z wszystkimi wykonawcami
zabrzmiał cały utwór. Pierwsze wykonanie utworu będzie miało miejsce 18
czerwca na dziedzińcu klasztornym
klarysek w Starym Sączu. Wezmą w
nim udział: Anna Górecka – sopran,
Grzegorz Górecki – kontratenor, Rafał Maciejewski – baryton, Marcin

która, podobnie jak św. Franciszek,
św. Jan Paweł II, św. siostra Faustyna Kowalska, bł. Bronisław Markiewicz czy błogosławieni Michał i Zbyszek - odnalazła swój skarb - Jezusa
Chrystusa, pokochała go całym sercem, dając tego czytelne świadectwo
w swoim życiu. Jest dla mnie, i pewnie dla wielu innych, przykładem modlitwy i działania wszędzie tam, gdzie
Pan Bóg stawia nas w życiu rodzinnym
i zawodowym.

wokalno-instrumentalną o tematyce religijnej. Usłyszymy tu fragmenty recytowane, partie śpiewaków-solistów wraz z chórem i orkiestrą.
To co może wyróżniać ten utwór, to
nasza wspólna intencja, aby wraz ze
św. Kingą i innymi świętymi, wyśpiewać Bogu pieśń uwielbienia. On jest
bowiem jedynym źródłem świętości
i miłości. Będzie to zatem akt wyznania naszej wspólnej wiary.

Rozmowa z PIOTREM
PAŁKĄ, krakowskim
kompozytorem, autorem
muzyki do oratorium
„Najważniejsza jest
miłość”

Kruk-Wasilewski – baryton oraz Piotr
Piecha, aktor Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Zaśpiewa Chór Voce Angeli, działający przy Bazylice Franciszkanów w Krakowie wraz przyjaciółmi
z chóru Filharmonii Krakowskiej.
Usłyszymy także Krakowską Orkiestrę Kameralną Dell'Arte.
- Oratorium jest dużym utworem wywodzącym się ze średniowiecznych misteriów liturgicznych i kościelnych. Co je wyróżnia spośród innych utworów muzyki
kościelnej?
- Oratorium „Najważniejsza jest miłość” jest dużą formą

- Ile oratoriów stworzył Pan do tej pory?
Praca nad starosądeckim utworem była
w jakiś sposób wyjątkowa?
- Do tej pory powstało kilka moich utworów o charakterze oratoryjnym. Wśród nich są: „Tryptyk Rzymski” do słów medytacji św. Jana Pawła
II, „Oratorium o Mikołaju Koperniku” do tekstu s. Miriam Brzozowskiej
– karmelitanki ze Spręcowa, „Oratorium o bł. Bronisławie Markiewiczu”
do libretta s. Leonii Przybyło, „Miłość ponad wszystko” do słów s. Faustyny Kowalskiej i s. Leonii Przybyło
oraz „Oratorium o bł. Michale Sopoćko” do tekstu ks. Tadeusza Goleckiego. Jest też „Missa Martyrum – Msza
Męczenników” ostatnio beatyfikowanych: Zbyszka i Michała – franciszkanów zamordowanych w 1991 r.
w Peru. Tu tekst części zmiennych napisał franciszkanin o. Andrzej Zając.
Natomiast św. Kinga jest dla mnie
kolejną niezwykłą osobą, którą poznaję przy pisaniu utworu o naszych
świętych i błogosławionych. Jest tą,

- Postać św. Jana Pawła II jest Panu bliska.
Współpracuje Pan z Instytutem Dialogu Kulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz
Centrum Jana Pawła II w Krakowie.
- Św. Jan Paweł II to istotnie bardzo bliski mi święty. Miałem okazję na
żywo wsłuchiwać się w głoszoną przez
niego naukę, która bardzo silnie oddziałuje, nieustannie przybliżając do
Pana Boga i pokazując jak należy do

niego zmierzać. Jestem mu za to bardzo wdzięczny.
- W czerwcu 1999 r. dyrygował Pan Chórem
Papieskim w trakcie spotkania z papieżem
na błoniach krakowskich. Także wtedy Jan
Paweł II odwiedził Stary Sącz. Pamiętamy
słynne: „I jesteśmy w Sączu z powrotem”.
- Miałem okazję, jako dyrygent
scholi papieskiej, być bardzo blisko
Jana Pawła II. Okazją do pierwszego
spotkania były Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie, grałem wtedy na klarnecie. Kolejnym momentem
były celebracje papieskie na krakowskich błoniach. Tu wraz z młodymi muzykami uczestniczyliśmy we
wspólnej modlitwie, wsłuchując się
i patrząc na jego świadectwo wiary
i wierności m.in. w celebrowaniu liturgii, pomimo że papieżowi brakowało już sił i był bardzo chory.

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA

PIOTR PAŁKA - absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie. W 1998 r. został
laureatem VII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu,
zdobywając II miejsce oraz dwie nagrody specjalne: za najlepsze kształtowanie
wokalne śpiewu zespołowego i za najlepszą metodę pracy z chórem. Od 1998
r. pracuje w Krakowie jako dyrygent, m.in. Chóru Międzynarodowego, Chóru Muzyki Żydowskiej, Chóru Seminaryjnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy
i Michalitów, Chóru ZPiT „Krakowiacy” i Scholi Braci Mniejszych Kapucynów.
Od 1993 r. komponuje i opracowuje utwory chóralne, które można usłyszeć
m.in. w bazylice dominikanów czy franciszkanów w Krakowie. Współpracuje
z Instytutem Dialogu Kulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie i z Centrum
Jana Pawła II w Krakowie. W 2005 r. został członkiem Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie.

Św. Kinga zostanie oficjalnie patronką Starego Sącza
Dekretem Kongregacji ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów
o ustanowieniu św. Kingi patronką
Starego Sącza, wydanym 6 stycznia
2016 r. przez Watykan, dysponuje biskup tarnowski Andrzej Jeż. Przekaże
go władzom Starego Sącza w niedzielę 19 czerwca podczas uroczystej mszy
św. Dokument ten ustanawia św. Kingę patronką miasta.
- Św. Kinga była nieformalną patronką miasta już od chwili śmierci pod koniec XIII wieku. Ze Starym
Sączem jest nierozerwalnie związana - mówi burmistrz Starego Sącza
Jacek Lelek.
W 1257 r. Bolesław Wstydliwy, maż
św. Kingi, przekazał jej na własność
Ziemię Sądecką. Księżna ufundowała
dwa klasztory: klarysek i franciszkanów. A po śmierci męża sama wstąpiła przywdziała habit zakonny, stając się klaryską. Ufundowany przez
nią klasztor w Starym Sączu istnieje do dziś.
Cykl wydarzeń związanych ze
św. Kingą rozpocznie się w piątek
17 czerwca. O godz. 19. w starosądeckim Sokole Teatr Storia wystawi spektakl pt. „Kinga”.

FOT. Z ARCH. TEATRU STORIA

Stary Sącz będzie miał swego opiekuna
przed Bogiem. Tak ustanowienie świętego patronem miasta nazywa Kongregacja ds. Świętych działająca przy Stolicy Apostolskiej.

- Św. Kinga jest postacią niezwykłą. W naszym spektaklu przedstawiamy ją, kiedy jest już bardzo chora, rozlicza się ze swoim życiem,
z samą sobą, zastanawia się, co jej się
udało, a co nie - mówi dr Maria Molenda, prezes Fundacji Nomina Rosae
- Ogród Kultury Dawnej, której członkowie tworzą Teatr Storia. - Spektakl
wpisuje się w starosądeckie uroczystości w związku z ogłoszeniem jej
jako patronki Starego Sącza. Myślę
też, że może to być dla widzów zachęta do refleksji nad tym, jakich niezwykłych rzeczy Kinga dokonała i czemu
poświęciła swoje życie. Doskonałość
osiąga się w cierpieniu i trudzie, a
tych starosądecka klaryska mocno
doświadczyła - dodaje Molenda.

Dzień później, w sobotę 18 czerwca, na dziedzińcu klasztoru klarysek
w Starym Sączu będzie miała miejsce
prapremiera specjalnego oratorium
poświęconego św. Kindze „Najważniejsza jest miłość”. - Muzykę napisał krakowski kompozytor pan Piotr
Pałka. To będzie nasz utwór, starosądecki utwór o św. Kindze – zapowiada burmistrz Jacek Lelek.
Libretto do oratorium napisały siostry klaryski: s. Franciszka Jadwiga Barnowska, s. Maria Teresa
Anna Izworska oraz s. Michaela Joanna Wasylciów.
- Nasze siostry są utalentowane. Tekst jest pisany z sercem, a jeśli jest pisany z sercem, to mam nadzieję, że trafi do serc ludzi - mówi

siostra Maria Teresa Izworska, jedna
z autorek libretta.
Całością widowiska będzie dyrygował Piotr Pałka z Krakowa.
Centralne uroczystości związane
z przekazaniem dekretu odbędą się
w niedzielę 19 czerwca. O godz. 11.
odprawiona zostanie msza św. pod
przewodnictwem bp. Andrzeja Jeża.
O godz. 13. rozpocznie się Diecezjalne Święto Rodziny.
Uroczystości przy Ołtarzu Papieskim od strony logistycznej obsługuje
Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu.
- Pomagamy w organizacji uroczystości. Chcemy, by Stary Sącz
zawsze przypominał zarówno o św.
Kindze, jak i o św. Janie Pawle II.
Staramy się szerzyć pamięć o tych
niezwykłych postaciach. Uroczysta
msza św., na którą wszyscy czekaliśmy, odbędzie się w 17. rocznicę

pielgrzymki Jana Pawła II do Starego Sącza. Wtedy także wypada
siódma rocznica kanonizacji Kingi.
Będzie to wydarzenie historyczne mówi dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania ks. dr Marcin Kokoszka.
Do tej pory dekretem papieskim
objęte zostało m.in. Brzesko, którego patronem jest św. Jakub, Mielec,
gdzie patronką jest Matka Boża Nieustającej Pomocy, czy też Dębica –
tu patronką jest św. Jadwiga Śląska.
Niedawno do grona miejscowości
z patronatem świętego dołączyła także Mszalnica, niewielka wieś
w gminie Kamionka Wielka. Teraz
do tego grona dojdzie Stary Sącz.
Po odczytaniu dekretu papieskiego,
św. Kinga stanie się patronką miasta. Wtedy też oficjalnie zagości na
nowym herbie.
(AM)

OGŁOSZENIA DROBNE

STARY MOTOCYKL , stan obojętny kupię. 504 220 492

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

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

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

Firma Aspen zatrudni osoby do sprzątania w obiektach handlowych w Nowym
Sączu. Tel. 661 991 285.

OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760

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

NOWY SĄCZ - mieszkanie 38 m kw.sprzedam.Tel.694 550 502
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA DO 30.06.2016 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW
OPAL PLUS

LOYD

VERTE C

Drzwi antywłamaniowe OPAL posiadają izolację akustyczną 32 dB oraz
odporność na włamanie 2 klasy normy europejskiej.

1199zł

AKCESORIA W CENIE DRZWI
(OPAL PLUS)
• Zamek listwowy czteropunktowy,
• Dwie wkładki patentowe klasy „B”
• Klamka OPAL + szyld górny (II klasa europejska)
• Trzy zawiasy czopowe
• Trzy bolce antywyważeniowe
• Wizjer w kolorze srebrnym
• Próg ze stali nierdzewnej standardowy (120 mm)
• Ościeżnica metalowa kątowa, o szerokości profilu 105 mm.

VAT 8%

Rabat 30%

z montażem

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOORSY

OKNA DACHOWE
SKYLIGHT PREMIUM

PASSIVE
P R OPORTA
MOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
Rabat 20%
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS
DOSTĘPNE OD RĘKI
RABAT 20%
OKNA DACHOWE
SKYLIGHT

78x98 735zł*

78x98 706zł*

brutto vat 23%

brutto vat 23%

78x118 780zł*

78x118 748zł*

brutto vat 23%

brutto vat 23%

78x140 854zł*

78x140 820zł*

brutto vat 23%

brutto vat 23%

DOSTĘPNE OD RĘKI

*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

*okna dachowe w komplecie z kołnierzem

KOLOR ZŁOTY DĄB WYSOKIE PRZETŁOCZENIE

OGRODZENIE POSESYJNE

MIKEA

JEDYNE DRZWI NA RYNKU
DREWNIANO-STALOWE
WYPEŁNIONE PIANĄ
POLIURETANOWĄ
O WSPÓŁCZYNNIKU
UD=0,9 [W/m2 *K]1)

2998zł brutto VAT 8% z montażem
RABAT 15%

CREO
BRAMY UCHYLNE

2500x2100

2190zł
2500x2250

2290zł
VAT 8%
Z MONTAŻEM

DOSTĘPNE OD RĘKI

6 KOMOROWE OVLO
• 6-komorowy profil o szerokości zabudowy 80 mm
• mocny profil o podwyższonej
sztywności
• nieskazitelną biel oraz brylantowy
połysk profili zapewnia wysokogatunkowy PVC;
• delikatne zaokrąglenia nadające profilowi nowoczesny i elegancki wygląd;
• odporny na zabrudzenie i czynniki atmosferyczne, łatwy w utrzymaniu czystości;
• szkło neutralne – nie daje efektu tzw.
"brudnych firan";
• przy zastosowaniu pakietu 3-szybowego o współczynniku U=0.7 Wm2K
możesz zaoszczędzić nawet do 20%
wydatków na ogrzewanie;
• odpowiednią szczelność gwarantują
uszczelki z EPDM;

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

SUPER PROMOCJE

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE 5 KOMOROWYCH
• głębokość zabudowy 93 mm, to najszerszy system z dostępnych na rynku o współczynniku izolacyjności
Uf=0,76 W/m2K
• 7 komorowy profil klasy A z wysokogatunkowego, bezołowiowego PVC,
zapewnia najlepszą izolacją termiczną i akustyczną oraz bezpieczeństwo
użytkowania
• potrójny system uszczelnienia
z uszczelką środkową idealnie chroni 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

SUPER PROMOCJE

SUPER PROMOCJE

blu Evolution 82

blu Evolution 82 ArtLine

• Szerokość profili 82mm,
• 6 komór w ramie, oraz skrzydle zapewniający doskonałą izolację termiczną oraz
dźwiękową
• Zgrzewalne, wykonane z TPE środkowe
i wewnętrzne uszczelki przylgowe, oraz
zewnętrzne uszczelki przyszybowe
• Elegancki i klasyczny prosty kształt zaprojektowany 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

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

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

Tarnów
ul. Krakowska 131,
tel. 014 627 26 32,
e-mail: tarnow@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
Szaﬂary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64,
e-mail: szaﬂary@tomexokna.pl

w w w. t o m e x o k n a . p l
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Sport

Dzięki pokorze sporo osiągnęliśmy Powtórka z historii

- W nadchodzącym sezonie znowu będziecie walczyć o mistrzostwo? Wystąpicie także w europejskich pucharach,
jakie tam sobie stawiacie cele?
- Wróciliśmy właśnie z pierwszego obozu przygotowawczego. Czas
pokaże, o co będziemy grać w kolejnych rozgrywkach. Według mnie nie
ma sensu w tej chwili mówić o tych
najważniejszych celach, bo wyglądałoby to jak wróżenie. Ekstraklasa
jest bardzo wyrównana, wiele drużyn aspiruje do czołowych miejsc.
Natomiast naszą drużynę od dawna
charakteryzuje pokora wobec rywali
i osiąganych wyników. Dzięki takiemu nastawieniu sporo osiągnęliśmy.
- Ma Pan propozycje z innych klubów po
tych dwóch bardzo udanych sezonach?
- Na chwilę obecną zostaję w Piaście Gliwice, bardzo dobrze czuję się
w tej drużynie.
- Śledzi Pan na bieżąco wyniki Sandecji Nowy Sącz?
REKLAMA

FOT. OFICJALNA STRONA PIASTA GLIWICE

- Od dwóch lat jest Pan podstawowym
zawodnikiem Piasta Gliwice, zakończony niedawno sezon był lepszy od
poprzedniego?
- Pod względem wyniku drużynowego na pewno był lepszy.
Po znakomitym sezonie zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski, przed
sezonem niewielu spodziewało się
takiego osiągnięcia w naszym wykonaniu. Do końca walczyliśmy o mistrzostwo i postawiliśmy Legi Warszawa bardzo wysokie wymagania.
Pod względem indywidualnym we
wcześniejszych rozgrywkach miałem znacznie lepsze statystki. Zanotowałem na swoim koncie więcej
rozegranych spotkań i strzelonych
goli. W zakończonym niedawno sezonie nadal miałem miejsce w podstawowej jedenastce drużyny, która
przez długi czas prowadziła w rozgrywkach. Jednak przez kontuzję
najpierw opuściłem dziewięć meczów, a potem jeszcze kolejne cztery spotkania. Cieszę się, że po wyleczeniu kontuzji nadal cieszyłem się
zaufaniem trenera Radoslava Latala. Patrząc na wszystkie aspekty minionych rozgrywek, jestem bardzo
zadowolony.

więcej kibiców. W Polsce jest także
dużo nowych stadionów, które powstały w ostatnich latach. Również
pod względem sportowym jest to
spory przeskok, ale m.in. mój przykład pokazuje, że można się szybko
przystosować do gry na wyższym
poziomie. Na boiskach ekstraklasowych grałem od początku na takiej „fantazji”, bez przesadnego respektu do rywali. Dzięki temu sobie
poradziłem.

- Już dosyć dawno nie byłem na
meczu Sandecji, bo jej występy kolidują z moimi obowiązkami. Oczywiście jestem na bieżąco i wiem dużo
na temat drużyny i osiąganych przez
nią wyników. Sporo oczywiście informacji przekazuje mój brat Michał,
który jest w kadrze Sandecji.
- Dużo się zmieniło w sądeckim zespole od momentu, gdy Pan grał dla macierzystego klubu?
- Pod względem kadrowym na
pewno doszło do solidnych zmian.
Jest jeszcze kilku zawodników,
z którymi miałem okazję grać. Sandecja na wiosnę grała znacznie lepiej
i jeśli pojawi się bogaty sponsor to
w przyszłości może powalczyć o
ekstraklasę. Aczkolwiek do tego
jeszcze daleka droga.
- Pana brat Michał ma na tyle wysokie
umiejętności, aby w przyszłości również
trafić do ekstraklasowego klubu?
- Dla mnie to jest ciężkie pytanie, trudno zachować obiektywizm
oceniając swojego brata. Przede
wszystkim najpierw musi regularnie grać w I lidze i zdobywać odpowiednie doświadczenie. W zakończonym sezonie na swoim koncie
miał niewiele spotkań w pierwszej
drużynie.
- Duża jest przepaść między I ligą
a ekstraklasą?
- Pod względem organizacyjnym
na pewno tak. Przede wszystkim
ekstraklasa ma dużą większą otoczkę
medialną. Zawodnicy udzielają sporo
wywiadów, są transmisje telewizyjne, cieszące się dużą oglądalnością.
Wielkie wrażenie robi także oprawa
meczów, na które przychodzi coraz

- Kto zostanie piłkarskim Mistrzem
Europy?
- Bardzo mi się podobała
w pierwszym spotkaniu Francja.
Gospodarze pokazali, że będą walczyć o mistrzostwo. Jednak kandydatów do gry w finale jest sporo.
Czarnym koniem rozgrywek może
okazać się Belgia. Generalnie nie
mam swojego zdecydowanego faworyta, więcej będzie można powiedzieć na ten temat po fazie grupowej. Nie ukrywam, że liczę także
na dobry występ reprezentacji Polski, która w swoich szeregach ma
klasowych zawodników.

ROZMAWIAŁ JACEK BUGAJSKI
Bartosz Szeliga – urodzony 10
stycznia 1993 r. w Nowym Sączu.
Jest wychowankiem Sandecji Nowy
Sącz, gra na pozycji pomocnika.
W pierwszym zespole seniorów na
boiskach pierwszej ligi zadebiutował w 2010 r. w wieku zaledwie 17
lat. Wówczas na murawie pojawił się
w 74 minucie wyjazdowego spotkania z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. W pierwszoligowej Sandecji rozegrał 36 spotkań i zdobył pięć goli.
Wiosną 2012 r. został zawodnikiem
Piasta Gliwice. Na boiskach ekstraklasy rozegrał do tej pory 72 spotkania i zdobył 9 goli. Od dwóch lat
podstawowy piłkarz Piasta Gliwice,
z którym w zakończonym niedawno sezonie zdobył wicemistrzostwo
Polski (25 meczów i 3 gole). Jego
młodszy brat Michał Szeliga (21 lat)
jest piłkarzem Sandecji Nowy Sącz
(w tym sezonie wystąpił w 3 ligowych spotkaniach).
REKLAMA

W sobotę 11 czerwca, po 30 latach autorzy
awansu piłkarzy Sandecji do II ligi (w dzisiejszej formule I ligi) spotkali się ponownie
na boisku. To było historyczne wydarzenie.
W czerwcu 1986 r. sądeczanie wyprzedzili w rozgrywkach III ligi małopolskiej Stal Rzeszów i Cracovię.
Pierwszy awans do II ligi wywalczyła
ekipa: trener – Janusz Iżyński, II trener – Wiesław Spiegel, prezes klubu – Jan Gawlik, kierownik drużyny
– Bogusław Rębilas, lekarz – doktor Stefan Zdeb. Na boisku walczyli:
bramkarze Tadeusz Kantor i Dariusz
Kępka oraz Jarosław i Wojciech Majeranowie, Adam Chlebek, Piotr Łaś,
Janusz Nosal, Jacek Skoczeń, Marek
Drożdż, Maciej Woźniak, Jakub Pacholik, Leszek Zemełka, Piotr Śmietana, Maciej Sowiński, Józef Gargula,
Kazimierz Pietrzak, Czesław Głuch,
Andrzej Kuźma.
Iżyński, Spiegel, Gawlik już nie
żyją, Rębilas i Zdeb zjawili się na stadionie przy ul. Kilińskiego nie kryjąc
wzruszenia ze spotkania ze swoimi
dawnymi podopiecznymi. Zorganizowali je Andrzej Kuźma „Jupi” i Józef Gargula „Cziwers”. Przybyli też
świadkowie wydarzeń sportowych
sprzed 30 lat, m.in. sędzia Antoni
Ogórek, Zygmunt „Musiu” Różycki, Jerzy Leszczyński, koledzy piłkarze z klubu Start - Zbigniew Małek
i Wiesław Rutkowski, redaktorzy lokalnej prasy i Wiesław Buźniak, najzagorzalszy kibic piłkarski trwający
przy Sandecji wiernie od pół wieku, niestrudzony kronikarz i statystyk jej dokonań. Działacze OZPN
wręczyli piłkarzom pamiątkowe

fotografie „złotej drużyny” wykonane wówczas przez znanego fotografika Antoniego Łopucha, nauczyciela
z „elektryka”.
Był okolicznościowy tort, wzruszające wspomnienia i koleżeński mecz,
w którym Sandecja z 1986 roku zremisowała z drużyną oldbojów sądeckich
4:4. Gole dla starej gwardii zdobyli:
Kuźma, Majeran, Tokarczyk, Sowiński; dla oldbojów: Kantor - 2, Słowik i
Dziedzina po 1. Sędziował Jerzy Baran.
Po zejściu z boiska, przy poczęstunku, wspominano inauguracyjny mecz w II lidze w sezonie 1986/87
z Bronią Radom, przywołując ówczesną atmosferę wielkiego sportowego
święta. Na trybunach zasiadło blisko
10 tysięcy ludzi, głowa przy głowie.
Sędziów, z Zygmuntem Karakuszką
(z Tychów) jako arbitrem głównym, obwożono przystrojoną pięknie bryczką dookoła boiska. A potem
dwa gole (z karnego) zdobył niezawodny Józek Gargula, nie dając żadnych szans bramkarzowi Peresadzie.
Trzeciego strzelił uderzeniem z dystansu Andrzej Kuźma. Obaj stali się
bohaterami Nowego Sącza. W końcówce rywale postarali się o honorowego gola, ale i tak pierwszym liderem tabeli została Sandecja!
Dalsza część sezonu nie była już
dla sądeczan taka pomyślna. Sandecja
spadła z II ligi, powracając do niej po
5 latach pod wodzą Stanisława Zapalskiego i Tadeusza Kantora. Trener Janusz Iżyński zmarł w 1987 r. w wieku
37 lat. Po pracy w Nowym Sączu miał
zostać trenerem reprezentacji Polski.
JERZY LEŚNIAK

FOT. SŁAWOMIR SIKORA

Rozmowa z BARTOSZEM
SZELIGĄ, wychowankiem
Sandecji Nowy Sącz,
czołowym piłkarzem
aktualnego wicemistrza
Polski, Piasta Gliwice.

N.Sącz
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