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Jubileusz 130-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
Rzemieślnik to nie tylko zawód, ale 
też ważna rola w społeczeństwie. 
Bez rzemiosła nie byłoby cywiliza-
cji, nie byłoby też naszego Nowe-
go Sącza. Od wieków tradycje rze-
mieślnicze zawierają w sobie to samo 
przesłanie – pracowite zaspokaja-
nie ludzkich potrzeb i osiąganie mi-
strzowskich biegłości w wykonywa-
niu profesji. Sądeccy rzemieślnicy 
znakomicie odpowiadają na wyzwa-
nia nowoczesności. To nie są, jak 
dawniej, anachroniczne i krępowane 
przez system PRL-u zakładziki, ale 
prężne firmy, w którym kształtowa-
na jest innowacyjność i dobrze wy-
korzystywany jest kapitał społecz-
ny. To obszary rozkwitu rodzinnego 
biznesu i umacniania sektora real-
nej gospodarki.

Nowy Sącz, Sądecczyzna potrzebują aktywności liderów cecho-
wych i mocnego głosu w codziennej debacie nad pomyślnością na-
szej małej ojczyzny. Sam byłem rzemieślnikiem i doskonale wiem, że 
to niełatwy kawałek chleba. 

Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom, zrzeszonym w nowosą-
deckim Cechu, aby Wasze dzieła, jakie wykonujecie, kawałki mate-
rii, które inteligentnie zamieniacie w użyteczny przedmiot lub dzieło 
sztuki; aby Wasze niepospolite talenty, dalej służyły ludziom, abyście 
również znajdowali poszanowanie i wdzięczność ze strony tych, któ-
rym służycie.

Składam serdeczne podziękowania za pasję i zaangażowanie, któ-
re od 130 lat towarzyszy poczynaniom zorganizowanego nowosądec-
kiego rzemiosła. 

Dziękuję za udzielanie wszechstronnej pomocy rzemieślnikom 
w nowych zmiennych warunkach gospodarki rynkowej. Obok trady-
cyjnych zadań jak ochrona interesów członków, podnoszenie kwalifi-
kacji zawodowych i szkolenie uczniów, popieranie rozwoju rzemiosła 
i podnoszenie jego poziomu technicznego, pojawiło się wiele nowych 
wynikających z międzynarodowej wymiany gospodarczej, ochrony 
środowiska oraz nowoczesnego zarządzania.

Podkreślam i doceniam szczególną rolę Cechu w historii Nowego 
Sącza i Sądecczyzny i obecnie, nie tylko w kształtowaniu życia gospo-
darczego miasta i regionu, ale również w edukacji kolejnych pokoleń 
rzemieślników. Cieszę się, że od wielu lat w tak rzetelny i profesjo-
nalny sposób integrujecie Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębior-
czości ze szkołami cechowymi. Serdecznie dziękuję za trud włożony 
w proces wychowania młodzieży.

PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA
RYSZARD NOWAK

Stoją od lewej: Wiesław Leśniak, Halina Popiela, Stanisław Gieniec, Agnieszka Ręgiel, Piotr Tengowski, Andrzej Danek, 
Jan First, Andrzej Maciuszek, Andrzej Zięcina, Andrzej Stawiarski, Jan Potoczek; siedzą od lewej: Urszula Gołąb, Teresa 
Pęksa, Maria Brun-Lenartowicz, Elżbieta Kapuśniak, Marta Respekta, Stanisława Leja.

Zarząd i Biuro Cechu w 2017 r.Zarząd i Biuro Cechu w 2017 r.

Rzemiosło od ponad siedmiu wieków wpisuje się 
w życie i historię Nowego Sącza i Sądecczyzny. Od 
lokacji nowego miasta w 1292 r. odgrywało znaczą-
cą rolę w jego rozwoju cywilizacyjnym i gospodar-
czym. Pierwsze cechy (branżowe) powstały w XIV 
w., rzemieślnicy zasiadali we władzach miejskich 
i sądach. Zachowana do dziś księga wójtowsko-ław-
nicza z lat 1486–1505 i sporządzane od początku XVI 
w. akta grodzkie sandeckie świadczą o tym, że Nowy 
Sącz był prężnym ośrodkiem gospodarczym, z rozwi-
niętym handlem i rękodzielnictwem. Według histo-
ryka ks. Jana Sygańskiego, Nowy Sącz stał się wtedy 
„jednym z pierwszorzędnych miast Polski, współ-
zawodnikiem nawet Krakowa, ulubionym miejscem 
zjazdów monarszych i festynów dworskich”. Doku-
ment z 1467 r. wymienia pięć miejscowych cechów 
głównych (rzeźniczy, szewski, kowalski, krawiecki, 
kramarski) i cech przekupniów. 

Do najbardziej rozwiniętych, ze względu na po-
trzebę wyżywienia rosnącej masy ludności miasta, 
należały rzemiosła branży spożywczej: młynarze, 
piekarze, piwowarzy, rzeźnicy. Młyny – należą-
ce do króla (zarządzane przez starostę), rzemieślni-
ków, kupców, klasztoru lub kościołów – zajmowa-
ły spory obszar należący do miasta. Ze względu na 

dostatek drewna spławianego rzekami dobrze pro-
sperowało rzemiosło drzewne, a sądeccy stolarze sły-
nęli z wysokiej jakości produktów, np. stolarz Bar-
tłomiej wykonywał stalle w katedrze wawelskiej oraz 
w kościele Mariackim. 

Podobnie muratorzy, czyli murarze i tynkarze, 
budowniczowie domów z cegły i kamienia, kościo-
łów i zamków oraz murów obronnych. W XV stu-
leciu Nowy Sącz był jednym z największych ośrod-
ków produkcji metalowej: sierpów, kos, podków. 
Byli też zwykli ślusarze, wytwórcy noży i mieczów, 
zbroi, kotlarze i złotnicy, mistrzowie sztuki kowal-
skiej i garbarze, szewcy, rymarze, kaletnicy i ku-
śnierze, sukiennicy. Do mniej licznych rzemieśl-
ników należeli mydlarze, powroźnicy, łucznicy 
i łaziebnicy. Masowa produkcja i związane z nią ku-
piectwo stały się źródłem powstawania tzw. kapita-
łu mieszczańskiego i znacznego eksportu poza zie-
mię sądecką. Dużego znaczenia nabrały też cechy 
skupiające rzemieślników podobnych profesji, or-
ganizacje silne, posiadające starszyznę, zabiegają-
ce o rynki zbytu i surowiec. Na przełomie XIV/XV 
w. w Nowym Sączu istniało aż 13 cechów rzemieśl-
niczych, co świadczy o wysokim poziomie rozwo-
ju rzemiosła sądeckiego. 

GAZETA CECHOWA W DTS – marzec 2017. Teksty i redakcja: Jerzy 

Leśniak; zdjęcia: Jerzy Cebula, Henryk Dobrzański, Piotr Droździk, 

Kazimierz Fałowski, Bolesław Furmanek, Jakub Gruca, Mieczysław 

Janiszyn, Jerzy Leśniak, Maria Olszowska, Elżbieta Pach, Sławomir 

Sikora, Renata Stawiarska, Henryk Szewczyk, Stanisław Śmierciak, 

Krzysztof Witowski, ikonografia „Dziejów rzemiosła sądeckiego” 

autorstwa Piotra Tengowskiego, arch. Cechu, szkół cechowych 

i zakładów rzemieślniczych oraz „Rocznika Sądeckiego”.

Nie byłoby Nowego Sącza bez rzemieślników
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Tegoroczne Święto Rzemiosła w Nowym Sączu, 
obchodzone tradycyjnie w dniu patrona rze-
mieślników św. Józefa, łączy się z szacownym 
jubileuszem 130-lecia Cechu Wielkiego (Zbio-
rowego), powstałej w 1887 r., monolitycznej or-
ganizacji zrzeszającej stolarzy, tokarzy, bedna-
rzy, kowali, blacharzy, zegarmistrzów, kotlarzy, 
drukarzy, murarzy, introligatorów, cieśli, złot-
ników, pozłotników, brązowników, mosiężni-
ków, rzeźników, piekarzy, cukierników, kraw-
ców, fryzjerów etc.

Tak naprawdę dzieje sądeckiego rzemio-
sła sięgają XIII i XIV wieku. Królewski Gród 
został zbudowany przez rzemiosło i kup-
ców, więc można zaryzykować stwierdze-
nie, że historia Nowego Sącza jest historią 
przedsiębiorczości. Za Jagiellonów mia-
sto słynęło z dużej liczby rzemieślników 
i warsztatów oraz imponującej produkcji. 
Zaliczano je wówczas do najznaczniejszych 
po Krakowie ośrodków Małopolski. 

Współczesny Cech Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorczości jest kontynuatorem 
Cechu Wielkiego, dziedzicem jego i wcze-
śniejszych tradycji. Reprezentuje interesy 
środowiska rzemieślniczego wobec admi-
nistracji publicznej, prowadzi szkoły zawo-
dowe: im. św. Józefa w Nowym Sączu (od 
1993) i Złockiem (od 1996). Organizuje na-
ukę zawodu, dokształcanie i podnoszenie 
kwalifikacji, upowszechnia kulturę, służy 
poradnictwem prawnym i podatkowym, 
dba o etykę zawodową, utrwala więzi śro-
dowiskowe. Zrzesza 393 wytwórców, mi-
kroprzedsiębiorców i rzemieślników.

Obchody jubileuszowe zaplanowano 
w poniedziałek 20 marca: 

 godz. 10. – uroczysta msza św. pod prze-
wodnictwem bpa Andrzeja Jeża; 
 godz. 11.15 – spotkanie jubileuszowe 
w sali ratuszowej.

REKLAMA

REKLAMA

BIURO REKLAMY Łukasz Szewczyk

email: lukasz.szewczyk@rmf.pl

tel: 600-00-2586 

Nowy Sącz ul. Wazów 8

ZASIĘG I PROFESJONALIZM TO SKUTECZNOŚC 

TWOJEJ REKLAMY  

Zawsze przedsiębiorczy Władze cechowe AD 2017
Zarząd

starszy Jan First,
podstarsi: Andrzej Danek, Andrzej  Maciuszek, 
 członkowie: Elżbieta Kapuśniak, Wiesław Leśniak, 
Andrzej Stawiarski, Andrzej Zięcina, Jan Plata.

Komisja Rewizyjna
przewodniczący: Tadeusz Szewczyk,
wiceprzewodniczący: Jan Potoczek,
sekretarz: Marta Respekta,
członkowie: Krystyna Krzak, Andrzej Dańko.

Sąd Cechowy
przewodniczący: Marian Leszczyński,
 wiceprzewodniczący: Tomasz Homoncik, 
Wojciech Maciuszek,
 członkowie: Andrzej Golonka, Michał Obrzut, 
Włodzimierz Szabla.

Dyrektor Biura
mgr inż. Urszula Gołąb

Jubileusz 130-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

 Z kroniki 

130-lecia Cechu, 

czytaj str. 4 - 14
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1887 – w Nowym Sączu powsta-
je Cech Wielki, nazywany również 
Zbiorowym, zrzeszający stolarzy, to-
karzy, bednarzy, kowali, blacharzy, 
zegarmistrzów, kotlarzy, drukarzy, 
murarzy, introligatorów, cieślów, 
złotników, pozłotników, brązow-
ników, mosiężników, fryzjerów etc. 
Pierwsze posiedzenie odbyło się 17 
kwietnia pod przewodnictwem sto-
larza Józefa Szczepańskiego. W gro-
nie założycieli byli m.in. kowal-ślu-
sarz Antoni Butscher, dekarz Adolf 
Fröhlich, budowniczy Jan Jenk-
ner, cieśla Franciszek Lessak, dru-
karz Józef Pisz, malarz Kazimierz To-
karski, stolarz Ferdynand Weimer. 
W rzemiośle pracowało w mieście 
ponad 2 tys. osób (na ponad 11 tys. 
mieszkańców).

1894 – nowosądeccy rzemieśl-
nicy zaangażowali się w odbudowę 
po wielkim pożarze wznieconym 17 
kwietnia, jednej z największych tra-
gedii w historii Nowego Sącza, któ-
ra wymusiła szeroką modernizację 
miasta. Tym samym wzrosła rola rze-
miosł budowlanych i metalowych.

1905 – w Nowym Sączu zorga-
nizowano wielką wystawę rolni-
czo-przemysłową. Do czołowych 
działaczy cechowych w tym okresie 
należeli: Franciszek Batko, Tomasz 
Goławski, Jan Krajewski, Jan Król, 
Jan Kwarciński, Zenon Remi, Józef 
Rossmanith, Marcin Twardowski 
(cechmistrz). 

Z KRONIKI 130-LECIA

Jubileusz 130-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

Tu nie ma miejsca na biurokrację
Rozmowa z Janem 
Firstem, starszym 
CRRiP w Nowym Sączu

- W jakiej kondycji jest Jubilat, Cech są-
deckich rzemieślników, legitymujący się 
130-letnią rodowodem?

- Jak na 130-latka, trzyma się 
krzepko, wręcz młodnieje. Jest 
prężnym samorządem gospodar-
czym, łączącym tradycję z nowo-
czesnością, zrzeszającym około 400 
członków-pracodawców dla kil-
ku tysięcy cenionych fachowców. 
Wielu z nich to nauczyciele za-
wodu dla rzeszy młodocianych. 
Najliczniejszą branżę rzemieślni-
czą stanowią fryzjerzy, dużo też 
jest zakładów z branży budowla-
nej, motoryzacyjnej. Ja należę już 
do grona weteranów, ale nie bra-
kuje w Cechu młodych ludzi, któ-
rzy swoją przyszłość wiążą właśnie 
z prowadzeniem własnej firmy.

- Należy Pan do rzemieślników z naj-
dłuższym, ponad pięćdziesięcioletnim, 
stażem zawodowym, ma Pan więc wy-
jątkową optykę do porównań…

- Zaczynałem w zakładzie elek-
trycznym Stefana Śledzia przy ul. 
Długosza, rzemieślnika starej daty, 
który zabierał mnie na zebrania czy 

imprezy cechowe, gdzie podczas 
wieczorków śpiewały „Filipinki” 
z PSS „Społem”. Podziwiałem mi-
strza Józefa Czepelaka, w jego za-
kładzie ślusarsko-mechanicznym 
przy ul. Długosza panowały po-
rządek i czystość jak w aptece. 
W domu przedwojennego cechmi-
strza Józefa Homeckiego na Wól-
kach zakładałem instalację elek-
tryczną. Własny zakład, w ciasnym 
lokalu (8,5 m²), na pierwszym pię-
trze przy ul. Jagiellońskiej 5, urzą-
dzonym w byłej kuchni adwokata 
Stefana Krawczuka, otworzyłem 
w 1965 r., w nieżyczliwym, jak to 
w komunie, dla prywatnego sek-
tora otoczeniu biurokratycznym. 
Ówcześni rzemieślnicy płacili do 
urzędu skarbowego duży podatek, 
zwany ryczałtem umownym, na-
rzucanym odgórnie przez fiskusa. 
Pamiętam tydzień, kiedy na sześć 
dni pracy, miałem pięć kontroli. 
Można się było utrzymać na ryn-
ku, ale były olbrzymie trudności. 
Różnie nas nazywano, a to prywa-
ciarzami i badylarzami, prywat-
ną inicjatywą, wreszcie przedsię-
biorcami. Zawsze jednak byliśmy 
wierni tradycji, kochaliśmy swo-
je miasto i przyczynialiśmy się do 
jego rozwoju. Nie boimy się nowo-
czesności. W stosowaniu tradycyj-
nych receptur wypieku chleba nie 

przeszkadza to, że piecem steru-
je komputer, a szkło wymyślone 
przed trzema tysiącami lat przez 
Fenicjan przykrawa dziś w Po-
degrodziu jedna z zaledwie kilku 
najbardziej nowoczesnych maszyn 
w Polsce. Rzemieślnicy idą do 
przodu, ale nie bezmyślnie czy bez-
krytycznie. Oglądają się wstecz, 
sięgają do historii, szanują tradycję. 

- Szczycicie się największą ilością 
„szablistów” w kraju, czyli rzemieśl-
ników uhonorowanych superpresti-
żowym wyróżnieniem, jaką jest Sza-
bla Kilińskiego…

- Rzeczywiście, miło słyszeć, 
że nasza organizacja rzemieślnicza 
należy do ścisłej czołówki cechów 
w Małopolsce, a może i w kraju. 
Wynika to z pracy Zarządu Cechu 
i zaangażowania kompetentnych 
pracowników biura. Staramy się 
wychodzić z nowymi inicjatywa-
mi dotyczącymi np. szkoleń za-
wodowych. Działacze Cechu to 
ludzie ze społecznikowską pasją, 
ukierunkowani na konkretnego 
człowieka i wspieranie małych 
i średnich przedsiębiorstw, za-
pewnienie pewności jutra i stabili-
zacji nowosądeckiemu rzemiosłu, 
znanemu ze swojej pracowitości, 
niezłomności i determinacji. Ści-
śle współpracujemy z urzędami 

pracy (miejskim i powiatowym). 
Naszą ambicją jest, żeby Cech był 
atrakcyjną organizacją dla zakła-
dów, które zrzeszamy. Cech to 
nie jest zwykły urząd, tu nie ma 
miejsca na biurokrację. Rzemieśl-
nik, który przekracza progi biura, 
nie jest petentem, lecz przyjaźnie 
traktowanym gościem. Jest prze-
cież u siebie.

- Przykładacie dużą wagę do cecho-
wego szkolnictwa… 

- To moje „oczko” w gło-
wie, sam wykształciłem pond 50 
uczniów, uznanych dziś fachow-
ców np. Andrzeja Mółkę. Cech 
zajmował się tym „od zawsze”, 
ale teraz widać wyraźnie gołym 
okiem, że praktyczna nauka za-
wodu znów wraca w świadomo-
ści społecznej do łask. Wykształ-
cenie ogólne to dziś za mało, 
w cenie są specjaliści, którzy 
znajdą swoje miejsce na rynku 
w Polsce. Wiedza zawodowa, po-
parta rzemieślniczym świadec-
twem czeladniczym lub dyplo-
mem mistrzowskim, otwiera też 
drogę na zagraniczne rynki pracy. 
Fałszywy był mit, że wykształ-
cenie zawodowe jest czymś gor-
szym niż ogólne średnie czy wyż-
sze. Zwłaszcza, że nauka w szkole 
zawodowej nie zamyka chętnym 
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1914 – Cech wyłożył z kasy za-
pomogowej 800 koron na tworzo-
ne Legiony Polskie.

Lata 30 XX w. – w mieście 
działało 285 warsztatów. Cechą 
charakterystyczną tego okresu była 
zgodna współpraca rzemieślników 
i kupców, razem celebrowano rocz-
nice patriotyczne i święta kościel-
ne, uczestniczono we wspólnych 
balach i uroczystościach. Introli-
gator Józef Homecki łączył funk-
cję cechmistrza i wiceprezesa Kon-
gregacji Kupieckiej. Rywalizacja 
z aktywną gospodarczo ludnością 
izraelicką znajdowała wyraz m.in. 
w wyrazistym podkreślaniu pol-
skości przez zakłady rzemieślnicze 
i placówki handlowe. Na szyldach 
i reklamach zamieszczano adnota-
cje: „firma chrześcijańska”, „zakład 
czysto polski”.

1931 – uroczyście poświęcono 
sztandar Cechu Katolickich Masa-
rzy i Rzeźników. 
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drogi do dalszego kształcenia, 
a więc do zdania matury i ukoń-
czenia studiów wyższych. Wręcz 
przeciwnie, na uczelniach tech-
nicznych przygotowanie za-
wodowe bardzo ułatwia naukę. 
Mam satysfakcję, że w naszych 
szkołach cechowych, w Sączu 
i Złockiem, stworzyliśmy wzoro-
wy model współpracy pomiędzy 
mistrzami szkolącymi a środo-
wiskiem nauczycieli pracujących 
w tych szkołach.

- Jak Pan godzi wykonywanie zawodu 
z działalnością w Cechu?

- Kolega Jacek Dobosz powta-
rzał mi: kto pracuje społecznie, 
ten ma g… wiecznie. Ale mnie 
już w szkole ciągnęło do działa-
nia szerszego niż własny interes, 
rzeczywiście ze szkodą dla domo-
wego budżetu. Nie zliczę ilu zle-
ceń (np. instalacji odgromowych 
w szkołach) odmawiałem z po-
wodu obowiązków w spółdzielni 
„Sądeczanka”, Izbie Rzemieślni-
czej czy od kilkunastu lat w Ce-
chu. Nie narzekam, widocznie 
daję sobie radę, skoro od 15 lat 
koledzy, wśród nich prawdzi-
wi potentaci, powierzają mi za-
szczytną funkcję starszego Cechu. 
To powód do niemałej satysfakcji.

- Czego życzyć sądeckim rzemieślni-
kom na ich jubileusz?

- Dalszego wsparcia ze stro-
ny władz i instytucji miasta 

i powiatu, stabilizacji i czytel-
ności przepisów prawnych. Rze-
mieślnikom od lat doskwiera mę-
tlik ustawowy, kolejne obciążenia 
podatkowe, stos papierków zwią-
zanych z wymogami formalnymi. 
Barier i obaw nie brakuje, odno-
szę nawet wrażenie, że biurokra-
cja i fiskalizacja robi się większa 
niż, strach powiedzieć, w… PRL. 
Ale przetrwamy, bo rzemieślnik 
cechowy daje gwarancje wyso-
kiej jakości usług.

Jan First – najmłodszy przedwojen-
ny sądeczanin – urodził się 1 wrze-
śnia 1939 r. godzinę przed wy-
buchem wojny, elektryk, starszy 
Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczo-
ści od 2002 r., nauczyciel zawodu, 
w przeszłości radny wojewódzki, a 
nawet poseł na Sejm pod koniec lat 
osiemdziesiątych, przewodniczą-
cy rady parafialnej przy bazylice 
św. Małgorzaty, działacz Stronnic-
twa Demokratycznego i samorządu 
rzemieślniczego wszystkich szcze-
bli, od centralnego do miejscowe-
go, przez wiele lat (1968–1985) wi-
ceprezes spółdzielni „Sądeczanka”, 
wybierany także na prezesa Izby 
Rzemieślniczej i sędziego sądu ce-
chowego do rozstrzygania zatar-
gów między klientami a rzemieśl-
nikami, właściciel prestiżowej Szabli 
Kilińskiego.
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1935 – w Nowym Sączu zor-
ganizowano pierwszy Podha-
lański Zjazd Rzemiosła, w któ-
rym uczestniczyli m.in. kardynał 
Adam Sapieha i brat generała Si-
korskiego – Bolesław, wówczas 
dyrektor Związku Izb Rzemieśl-
niczych RP.

1937 – w reakcji na dominację 
handlu i rzemiosła żydowskiego 
organizację przemianowano na 
Chrześcijański Cech Zbiorowy. Na 
czele nowej organizacji stanął Jó-
zef Homecki, sądecki introligator, 
który kierował dotychczasowym 
Cechem Zbiorowym. Władze za-
mówiły u Bolesława Barbackiego 
obraz św. Józefa, który do dziś 
można oglądać w sądeckiej bazy-
lice, ufundowały też tablicę po-
święconą historykowi ks. Janowi 
Sygańskiemu, wielkiemu piewcy 
sądeckiego mieszczaństwa. 

1939–1945 – lata okupacji 
niemieckiej dotkliwie doświad-
czyły środowisko rzemieślnicze: 
zakłady ograniczyły lub zawiesi-
ły działalność, nie brakło aresz-
towań, represji, egzekucji. Życie 
stracili m.in. mistrzowie: Marian 
Kołodziej (fryzjer), Jan Rechowicz 
(cechmistrz krawców), Wacław 
Kafarowski (stolarz), Bolesław 
Furmanek (fotograf, rozstrzela-
ny wraz z Bolesławem Barbackim 
w Biegonicach). Tablice umiesz-
czone po wojnie w kościołach pa-
rafialnym i jezuitów z nazwiskami 
pomordowanych rzemieślników 
i kupców liczą ok. sto nazwisk. 
Wielu sądeczan o nazwiskach 
niemieckich (Ernest Fröhlich, Jan 
Lorenz, Florian Völker, Tadeusz 
Hebenstreit) – pomimo szykan 
– nie podpisało volkslisty. Mimo 
ścisłego nadzoru (cechmistrza Jó-
zefa Homeckiego zastąpił narzu-
cony piekarz reichsdeutsch Paul 
Gruber), biuro Cechu utrzymy-
wało kontakt z podziemiem. Sie-
dziby firm były zakamuflowany-
mi skrzynkami kontaktowymi 
struktur konspiracyjnych. Wła-
dysław Kudlik i Stanisław Pen-
nar w zakładzie fotograficznym 
„Fotosport” przy ul. Jagielloń-
skiej 4 robili zdjęcia obiektów 
strategicznych oraz egzekucji. 
Staraniem Cechu, przemiano-
wanego na Powiatowy Związek 
Rzemieślniczy, powołano do ży-
cia Szkołę Dokształcającą, której 
dyrektorem został inż. Maksy-
milian Geisler, oraz szkołę han-
dlową w Białym Klasztorze, a dla 
utrzymania polskiego narybku 
rzemieślniczego działała komisja 
egzaminacyjna.
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Sądeccy „szabliści”
Szabla Kilińskiego – to 
najwyższe odznaczenie 
rzemieślnicze przyzna-
wane w Polsce od 1998 
r. za wybitne zasługi dla 
rozwoju rzemiosła pol-
skiego. Ten „rzemieśl-
niczy Oscar” symboli-
zuje wspaniała replika 
karabeli z XVIII w.

Posiadaczami tego cennego trofeum zostali członkowie nowosądec-
kiego CRRiP: Jan First (2003), Tadeusz Kliś (2004), Stanisław Szewczyk 
(2008), Tadeusz Szewczyk (2010), Jan Karpiel (2011), Andrzej Danek 
(2013), Adam Maciuszek (2014) oraz spoza cechu: starosta nowosą-
decki w latach 1998–2014 Jan Golonka, dyrektor Izby Rzemieślniczej 
Czesław Krupa i Janusz Wójs z Limanowej (2015). 

Żaden cech w Polsce nie ma więcej „szablistów”.

1900 - Od lewej siedzą: Marcin Twardowski, Edward Koellner (cechmistrz), 
Aleksander Jankiewicz (zastępca cechmistrza), Józef Frankel; od lewej stoją: 
Józef Wernstein, Zawrzykraj, Michał Serafin, NN.

1937 - Stoją od lewej: Józef Waś, Antoni Ślazyk, NN, Marian Stępniowski, 
Antoni Batko, Marian Twardowski, Marian Kołodziej, Feliks Szpak, Józef 
Wernstein; siedzą od lewej: Wincenty Peciak, Antoni Butscher, Jan Lorenz, 
Józef Homecki, Jan Krajewski, Piotr Węgrzynek, Leon Krogulski.

1965 - Stoją od lewej: Tadeusz Dobosz, Kazimierz Kargol, Stanisław Fetter, 
Aleksander Stępniowski, Leopold Cisoń; siedzą od lewej: Eugeniusz Fritz 
(Fryczewski), Stanisław Szewczyk, Henryk Dobrzański.

1958 - Stoją od lewej: Ludwik Piotrowski – rzeźbiarz, Eugeniusz Fritz – 
elektryk, NN, Marian Stępniowski – kominiarz, Józef Czepelak – mechanik 
pojazdowy, Mieczysław Wańczyk – malarz, lakiernik, Leopold Cisoń – 
instalator sanitarny i gazowy, blacharz; siedzą od lewej: Józef Gawłowski 
– fotograf, Alojzy Majoch – tapicer, Marian Zemla – ślusarz, Marta Bielecka – 
cukiernik, Jan Stępniowski – kominiarz, NN, Antoni Batko – złotnik.

Zarządy cechowe z dawnych lat

Zarząd Rzeźników i Wędliniarzy w 1938 r.
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1945 – po okupacji niemieckiej 
do pierwszej Rady Miejskiej wybra-
no: Józefa Homeckiego, Jana Loren-
za i Kazimierza Sobeckiego. 

1946 – rzemiosło aktywnie włą-
czyło się w odbudowę miasta, od-
wołując się jednocześnie do przed-
wojennej, chrześcijańskiej tradycji. 
Na zdjęciu: Cech Masarzy w proce-
sji Bożego Ciała, 1946 r. 

1948 – Ukonstytuowały się ce-
chy (w nawiasie osoby cechmi-
strzów): rzemieślników d. Cech 
Zbiorowy (Bolesław Serkowski), 
masarzy, rzeźników i wędlinia-
rzy (Ignacy Twardowski), piekarzy 
(Tadeusz Hebenstreit), krawców 
(Bolesław Grondalski; wprowa-
dzono wtedy obowiązek przyna-
leżności rzemieślników do cechów. 
Powołano jednocześnie Powiatowy 
(potem Okręgowy) Związek Ce-
chów, obejmujący powiaty nowo-
sądecki, limanowski i nowotarski, 
na czele z Janem Lorenzem, a na-
stępnie Alojzym Majochem.

1950 – przejęto na hipotekę bu-
dynek byłego zarządu Bursy Ręko-
dzielniczej w Rynku nr 11, siedzibę 
Cechu do dziś.

1951 – w wyniku reorganiza-
cji wyłoniono Cech Rzemiosł Róż-
nych oraz działający przez dwa 
lata Cech Rzemiosł Metalowych 
i Elektrotechnicznych, ilość 
warsztatów w mieście spadła do 
101 (w 1957 – 141, 1962 – 188). Po-
przez mnożenie trudności admi-
nistracyjnych, zastraszanie i tzw. 
domiary podatkowe, odbieranie 
lokali i wstrzymywanie przydziału 
surowców, rzemieślników zmu-
szano do przechodzenia do spół-
dzielni pracy.

1952 – przy Cechu powstał Te-
atr Ziemi Sądeckiej, którym kie-
rował optyk Rudolf Jaworski, 
a w 1954 – zespół regionalny pod 
wodzą Ryszarda Klera i potem Ru-
dolfa Józefowskiego.

1953 – założono koło sportowe 
Start (pierwszy prezes: zegarmistrz 
Tadeusz Dobosz).

1954 – przy Cechu z polece-
nia władz utworzono Pomocni-
czą Spółdzielnię Wielobranżową 
(później nazwaną „Sądeczanką”), 
zrzeszającą indywidualnych rze-
mieślników, członków cechu. Uru-
chomiono też cechową poradnię 
lekarską (dr Józef Mroczka, dr 
Rudolf Książek i dr Aleksander 
Łukacz).
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Poczet powojennych cechmistrzów

Alojzy Majoch

Józef Szewczyk 

Jan Karpiel 

Eugeniusz Fritz vel Fryczewski 

Stanisław Poręba 

Stanisław Szewczyk 

Jan First

Bolesław Serkowski 

Tadeusz Kliś 

zakres usług:- instalacje WOD-KAN- usługi kanalizacyjne- usługi budowlane- roboty ziemne
-  transport i obsługa sprzętu ciężkiego-  przyłącza wodno-kanalizacyjne

 tel. 517 517 591

F.H.U.P. STAN KAR  Maciejowa 3A, 33-336 Łabowa

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
Oddział "Beskid" w Nowym Sączu

Sobieskiego 14a lok. 2
33-300 Nowy Sącz

KRS: 0000343564
PODARUJ NAM 1%! 

POWĘDRUJ W DOBRYM TOWARZYSTWIE!

Alojzy Majoch (tapicer) 1948–1950, 

Jan Lorenz (stolarz) 1950–1951, 

Ludwik Piotrowski (rzeźbiarz) 1951–1953, 

Bolesław Serkowski (ślusarz) 1953–1956, 

Józef Szewczyk (kominiarz) 1956–1960, 

Eugeniusz Fritz vel Fryczewski (elektryk) 1960–1962, 1971–1973, 

Stanisław Szewczyk (kowal) 1962–1970, 1973–1986, 

Tadeusz Kliś (instalator sanitarno-grzewczy)1986–1990, 

Jan Karpiel (instalator sanitarno-grzewczy) 1990–1998, 

Stanisław Poręba (masarz) 1998–2002, 

Jan First (elektryk) od 2002.
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1958 – rzemieślnicy włączyli się 
w realizację tzw. eksperymentu sądec-
kiego, który spowodował ożywienie 
społeczno-gospodarcze Sądecczyzny 
i pozwolił na nadrobienie wielu opóź-
nień i zaniedbań cywilizacyjnych.

1962 – reaktywowana komisja kul-
turalno-oświatowa pod przewodnic-
twem Henryka Dobrzańskiego ode-
grała ważną rolę w przeprowadzeniu 
programu obchodów 670-lecia miasta. 
Zorganizowaną w świetlicy cechowej 
przez zegarmistrza-fotografa wysta-
wę (trwała zaledwie tydzień) zwiedziło 
ponad 3 tys. osób. Podczas uroczysto-
ści rocznicowej 17 listopada Honoro-
wą Odznaką Rzemiosła odznaczono: 
Eugeniusza Fritza (instalatora elek-
trycznego), Mariana Stępniowskie-
go (kominiarza) i Franciszka Steindla 
(kuśnierza z 50-letnim  stażem zawo-
dowym, byłego podstarszego Cechu).

1963 – w opłatku cechowym, obok 
władz politycznych i administracyj-
nych, po raz pierwszy w okresie PRL 
wzięli udział proboszczowie parafii św. 
Małgorzaty i Ducha Św. – ks. Włady-
sław Lesiak i ks. Franciszek Jaworski. 

Lata 60. – rzemieślnicy cechowi 
aktywnie włączają się nurt działań spo-
łecznych: sponsorują konkursy (m.in. 
„Nowy Sącz – miastem kwiatów i zie-
leni”, fundują nagrody dla uczniów 
szkół sądeckich, wspierają akcje pu-
bliczne (np. budowę „tysiąclatek”), 
kwesty (np. na sztandar Karpackiej 
Brygady WOP) i czyny społeczne.

1964 – w Cechu zrzeszało się 
535 zakładów (179 w mieście, 356 
w powiecie), zatrudniających 1016 
pracowników (411 w mieście, 605 
w powiecie) i 232 uczniów (122 
w mieście, 110 w powiecie).

1966 – przy Kole Młodych Rze-
mieślników powstał zespół big-beato-
wy, nazywany później „Majstrami”, 
przygrywający podczas „wieczorków 
przy kawie” w składzie: Andrzej Chli-
pała, Andrzej Chmura, Andrzej Lo-
esch (obecnie wybitny profesor bio-
chemii w Wielkiej Brytanii), Antoni 
Jarząb i Jacek Dobosz (pracownik Ce-
chu). Zespół odnosił później sukcesy 
na ogólnopolskich konkursach i prze-
glądach, działał do 1983 r.

1969 – z okazji 25-lecia PRL rze-
miosło sądeckie „samorzutnie” pod-
jęło się wykonania oświetlenia wie-
ży nowosądeckiego ratusza i Piety na 
Starym Cmentarzu. Radnymi Miejskiej 
Rady Narodowej w Nowym Sączu zo-
stali Józef Bożek, Tadeusz Dobosz i Sta-
nisław Szewczyk, a Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Krakowie – Jan Basta.

1970 – Komitet Powiatowy PZPR 
w Nowym Sączu: „Działalność rze-
miosła jest potrzebna, jednak par-
tia chce widzieć rzemiosło zdrowe 
i uczciwie pracujące i tylko takie bę-
dzie nadal rozwijane i popierane”. 
Rzemieślnikom wymierzano do-
tkliwe sankcje podatkowe, samoli-
kwidacji uległo kilkadziesiąt zakła-
dów. W ślad tzw. „afery siatkowej” 
(wykonawstwo siatek ogrodzenio-
wych) zakazano działalności i wyco-
fano uprawnienia do wykonywania 
rzemiosła starszemu Cechu Stani-
sławowi Szewczykowi i podstarsze-
mu Stanisławowi Popławskiemu oraz 
Adamowi Krzakowi, Józefowi Garba-
czowi i Józefowi Świgutowi.
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Zachowani w naszej pamięci
Introligatorzy Homeccy 

Pierwszoplanową postacią Cechu Zbioro-
wego był Józef Homecki (1884–1976), rodo-
wity sądeczanin, introligator, kupiec, żoł-
nierz armii austriackiej i 1. Pułku Strzelców 
Podhalańskich, przedwojenny i powojenny 
radny miejski, wydawca pięknych, budzą-
cych do dziś podziw pocztówek. Był uczniem 

Edmunda Koellnera, praktykował w Krakowie 
i Wiedniu, w 1926 r. przejął zakład introliga-
torski swojego mistrza (ul. Jagiellońska 20), 
a dwa lata później przeniósł go na ul. Jagiel-
lońską 31, poszerzając zakres oferowanych 
usług. Długoletni starszy Cechu Rzemiosł, 
a po 1945 r. prezes Pow. Zrzeszenia Prywatne-
go Handlu i Usług. Działacz społeczny, jeden ze 
współzałożycieli Stronnictwa Demokratycz-
nego w Nowym Sączu. W 1956 r. opubliko-
wał „Wspomnienia z lat okupacji 1939–1944”.

Przez długie lata Józef prowadził zakład 
z synem Emilem (1925–1978), znanym dzia-
łaczem Oddziału PTTK „Beskid”, wykonaw-
cą setek znaków i tabliczek na szlakach tury-
stycznych Sądecczyzny. Homeccy jako pierwsi 
sprzedawali w Sączu wykonane z tworzywa 
sztucznego pocztówki dźwiękowe ze świa-
towymi przebojami np. Beatlesów, bez któ-
rych trudno było sobie wyobrazić młodzie-
żowe prywatki w latach 60. i 70. Żona Emila 
– Barbara, z d. Bourdon (1924–2014), zasłu-
żyła się jako opiekunka chorych i starszych 
w hospicjum i domach pomocy społecznej.

Kajakarz z kryształami 

Stanisław Biskupski (1911–1988) urodził 
się w Bochum, w Zagłębiu Ruhry w Westfa-
lii, gdzie rodzice wyemigrowali za chlebem. 
Przed II wojną uczył się i pracował w Pozna-
niu. Żołnierz Września 1939, zbiegł z niewoli 
niemieckiej, od 1942 w Nowym Sączu. Właści-
ciel sklepu galanteryjnego przy ul. Lwowskiej 

1, prezes Zrzeszenia Prywatnego Handlu 
i Usług w Nowym Sączu. Jeden z założycie-
li klubu Start, entuzjasta kajaków górskich, 
działacz PTTK O/„Beskid”. 34 razy uczestni-
czył w Międzynarodowym Spływie Kajako-
wym na Dunajcu, dziewięciokrotnie z sądec-
ką młodzieżą zdobywał Kryształowy Puchar 
w tej imprezie. Sędzia kajakowy, członek ICF. 
We wspomnieniach napisanych w 70. roczni-
cę urodzin wyliczył: „przewiosłowałem na ło-
dziach wioślarskich i kajakach 45 tys. km”. 

Kowal-oficer 

Stanisław Szewczyk (1925 – 2011) zanim zo-
stał rzemieślnikiem, organizował po II woj-
nie światowej jako oficer Wojska Polskiego 
administrację wojskową na ziemiach odzy-
skanych. Od 1957 r. prowadził zakład ślusar-
sko-kowalski przy ul. Długosza w Nowym 
Sączu, jako mistrz kowalski reprezentował 
Nowy Sącz w pamiętnym Telewizyjnym Tur-
nieju Miast (1967), wykonał m.in. nieodpłat-
nie ogrodzenie przy Starym Cmentarzu. Był 
dwukrotnie starszym nowosądeckiego CRRiP 
(1962–1971, 1973–1986), honorowym cechmi-
strzem, także prezesem Spółdzielni Rzemieśl-
niczej „Sądeczanka” (1967–1970), współtwór-
cą i pierwszym prezesem Izby Rzemieślniczej 
w Nowym Sączu (1985–1987), radnym miej-
skim i wojewódzkim.

Odznaczony Szablą Kilińskiego (2008).

Cukiernia Jeziorek 
Stary Sącz Rynek 22

Polecamy domowe ciasta i tradycyjne lody

Tel. 504 013 605; 601 917 190

Emil Homecki

Józef Homecki

KUPIĘ NIERUCHOMOŚCI pomoc w sprawach trudnych, zadłużenia, licytacje komornicze, podział majątku, zbycie i zakup udziału w nieruchomości.
Kontakt 789102786
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• video filmowanie,
• fotografia ślubna,

• fotografia dziecięca, portretowa,
• zdjęcia expresowe do dokumentów

• wywoływanie filmów i zdjęć 
z aparatów i telefonów w kilka minut,

• powiększenia, duże formaty, 
• foto gadżety, 

• odnawianie starych zdjęć,
• zdjęcia na porcelanie,

RAMKI, ALBUMY, AKCESORIA, FOTO

Pełna oferta na stronie www.foto-7.pl

tel.602 539 253

ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY FOTO-7 
Nowy Sącz Długosza 37

Stanisław Piękoś
Działamy od 1989 roku
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Jubileusz 130-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

REKLAMA

Szkolnictwo cechowe

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. św. Józefa w Nowym Sączu
Powołana w 1993 r. przez CRRiP przy ul. Piramowicza, od 2000 r. przy ul. Jagiellońskiej 82; kształci w zakła-

dach pracodawców rzemieślników (do 2014 ponad 3 tys. uczniów w wieku 16–18 lat) w zawodach m.in.: mon-
ter (sieci, instalacji, urządzeń sanitarnych, budownictwa), ślusarz, stolarz, lakiernik, blacharz, murarz, me-
chanik i elektromechanik, piekarz, cukiernik, fryzjer, kucharz, sprzedawca, elektryk, introligator, wędliniarz. 
W 2015 – 265 uczniów, 20 nauczycieli, 8 pracowników obsługi.

Dyrektorzy: Józef Jagodziński (1993–2000), Jacek Lenartowicz (2000), Stanisław Gorzula (2000–2002), Ewa 
Nasińska (2002–2003), Aleksandra Martuszewska (2003–2010), Bolesław Bielak od 2010.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRRiP w Złockiem
Placówka powstała w 1996 r. w drewnianym budynku Szkoły Podstawowej (późniejszego Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego). W ciągu ponad 20 lat wykształciła 526 absolwentów (także Cechowe LO dla dorosłych) w po-
szukiwanych na rynku zawodach. Pobierający w niej nauki uczniowie prowadzą własne zakłady rzemieślnicze, 
są dziś cenionymi mechanikami samochodowymi, elektrykami, fryzjerami, monterami instalacji sanitarnych, 
kucharzami i stolarzami, piekarzami i cukiernikami, a nawet fotografami i ślusarzami artystycznymi.

Zajęcia praktyczne odbywają się w firmach rzemieślniczych, szkolenia – podczas kursów doskonalących 
w Szkole Cechu i Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Nowym Sączu, egzaminy – w Izbie Rzemiosła.

Pierwszym dyrektorem szkoły w Złockiem był Andrzej Szymczyk. Od 2003 r. jest nim Stanisław Korona, ro-
dem z Gołkowic Dolnych, związany z Muszyną i Złockiem od blisko 40 lat, doświadczony pedagog, absolwent 
krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Za jego kadencji zbudowano nowy obiekt szkolny.

W szkołach cechowych i warsztatach rzemieślniczych 
kształci się kilkuset uczniów

Monografia na jubileusz
W przededniu jubileuszu ukazało się 
pionierskie wydawnictwo pt. „Dzie-
je rzemiosła sądeckiego”, owoc kilku-
letniej, benedyktyńskiej pracy Piotra 
Tengowskiego, w przeszłości znane-
go, acz skromnego cukiernika, następ-
nie związanego z Izbą Rzemieślniczą 
i Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsię-
biorczości. Opasła księga (674 strony, 
mnóstwo ilustracji) budzi imponujące 
wrażenie. Autor sięga do bogatej tra-
dycji rzemiosła z okresu lokacji (a na-
wet przed) Królewskiego Grodu, oświe-
tla reflektorem faktów i dokumentów 
złotą epokę świetności miasta budo-
waną głównie przez cechy dawnych 
garncarzy czy kowali, bez których nie 
byłoby Baszty Kowalskiej, jedynego za-
chowanego do dziś fragmentu zamku 
królewskiego. 

Chwała Bogu, że pan Piotr 
uniknął języka naukowego, trud-
no przyswajalnego dla zwykłych 
śmiertelników i zdecydował się na 
sposób prezentacji bliższy określe-
niu „rzemieślnicze silva rerum”. 
Czerpie głęboko z wcześniejszych 
opracowań ks. Jana Sygańskiego 
i autorów fundamentalnych 
„Dziejów miasta Nowego Sącza” 
pod red. Feliksa Kiryka. I tak po-
wstała wielowątkowa opowieść 
o rzemiośle i rzemieślnikach No-
wego Sącza, siłą rzeczy ściśle za-
zębiająca się z dziejami miasta, 
w latach chudych i obfitszych, 
w latach prosperity i zastoju, 
włącznie z okupacją niemiecką 
i marginalizacją w PRL. 

„Portret rzemiosła bez miasta 
byłby niepełny, podobnie jak mia-
sta bez rzemiosła. Ich historii roz-
dzielić się nie da. Przyglądając się 
czasom minionym, musimy uświa-
domić sobie, że jesteśmy jedynie 
ogniwem w łańcuchu pokoleń i do-
konań, że byli przed nami inni, któ-
rzy są współautorami dzisiejsze-
go obrazu świata. Jeśli chcemy coś 
osądzić czy zmienić lub tylko przy-
jąć na siebie rolę kontynuatorów, 
powinniśmy pamiętać, że historia 
źle rozpoznana lubi się powtarzać 
– ale jako ironia. Ale to już ocenią 
nasi następcy” – stwierdza kroni-
karz sądeckiego rzemiosła.

No, właśnie. Nie da się teraz nic 
wartościowego napisać o sądeckim 
rzemiośle, bez sięgnięcia do cen-
nego dzieła Piotra Tengowskiego.

Chapeau bas!, panie Piotrze…
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Piekarnia Dworska
rok założenia 1994

Łęka 100, 33-322 Korzenna

tel. 18 441 76 15
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Chleba naszego powszedniego

Odmienną drogą zawodową poszedł Andrzej Zięcina, współwłaściciel (wraz ze Stanisławem Zięciną, 
Małgorzatą Groń i Jackiem Mazurem) założonej w 1994 r piekarni „Dworskiej” w Łęce (gmina Korzenna), 
również aktywny działacz samorządu gospodarczego, radny kilku kadencji (w latach 2002–2010 wiceprze-
wodniczący Rady Gminy). Najpierw pracował jako maszynista kotłowy w Sądeckich Zakładach Elektrod 
Węglowych 1971–1994, by w nowym ustroju przekwalifikować się na piekarza. „Dworska” to już firma 
pokoleniowa. Pan Andrzej wspomaga finansowo i rzeczowo instytucje oświatowe, kościelne, pomocowe, 
sportowe oraz szkolne i kulturalne. Swego czasu przeznaczał dietę radnego na rzecz dzieci Szkoły Podsta-
wowej w Łęce.

Także Wincenty Żygadło zanim został mistrzem cukiernictwa i kuchmistrzostwa, zasłużonym nauczy-
cielem zawodu, wykonywał inny zawód: oficera Wojsk Ochrony Pogranicza. Były harcerz, obecnie w Krę-
gu Starszoharcerskim, prowadzi m.in. popularne cocktail bary przy ul. Wałowej 2 i u zbiegu ulic Lwowskiej 
i Sobieskiego, słynące – nie tylko w tłusty czwartek – z pysznych pączków. Lider stowarzyszenia zabie-
gającego o ożywienie sądeckiej starówki, poprzez rabaty dla klientów, zabiegi u władz lokalnych dla kon-
kretnych udogodnień.

Czołową rolę w środowisku nowosądeckiego rzemiosła odgrywają piekarze-cukiernicy, kontynuato-
rzy pięknej tradycji smakowitych bochenków i bułeczek wypiekanych w zakładach Alojzego Hojdysa 
czy Tadeusza Klaczaka. Bodaj najbardziej znanym – także z racji prezesowania I-ligowej Sandecji i wiel-
kiej miłości do futbolu – jest Andrzej Danek, który (wraz z żoną Bożeną) działa w branży już od 1987 r., 
początkowo w wynajętym lokalu przy ul. Nawojowskiej 49, a potem na Wólkach. Wyroby firmy Danek 
dostarczane są do 100 punktów sieci spożywczej w trzech powiatach oraz do własnych sklepów firmo-
wych. Rodzinna firma zatrudnia 95 pracowników, w tym 5 mistrzów i 55 czeladników. Zmodernizowała 
i rozbudowała piekarnię oraz zaplecze socjalnego dla załogi. Właściciel dla swoich pracowników wybudo-
wał nawet blok mieszkalny. Obdarzony kiedyś tytułem Naczelnego Piekarza RP jest podstarszym Zarządu 
Cechu w Nowym Sączu, wspiera Caritas, Dom Dziecka, Dom Spokojnej Starości, PCK, szkoły. Sponsoru-
je imprezy rekreacyjne i kulturalne.

Siedemnaście sklepów firmowych m.in. w Nowym Sączu, Grybowie i Limanowej dorobiła się piekar-
nia i cukiernia (zbudowana w 2003 r.) założona przez Józefa (rocznik 1953) i Lucynę Grzybów z Tęgoborzy, 
mająca od czterech lat w ofercie także lody rzemieślnicze Fratelli. Józef, inżynier po krakowskiej Wyższej 
Szkole Rolniczej, Lucyna - mistrz cukiernictwa, początkowo parali się ogrodnictwem, by zgromadzony 
kapitał w 1993 r. zainwestować w uruchomienie zakładu piekarskiego. Dwupokoleniowa już firma zatrud-
nia blisko stu pracowników z perspektywą kolejnych przyjęć, wdraża nowoczesne rozwiązania technolo-
giczne, inwestuje korzystając z funduszy europejskich. Uhonorowana tytułem „Pracodawca roku 2016” 
w kategorii średnich przedsiębiorstw.

W 2013 r. należąca do Grzegorza i Renety Ząberów firma cukierniczo-gastronomiczna „Grześ” z Nawojowej została laureatem plebiscytu „Ziarn-
ko Gorczycy”, m.in. za wspieranie imprez w Zespole Szkół nr 5 w Nowym Sączu, zabaw mikołajkowych dla dzieci w Starym Sączu, turniejów piłki 
siatkowej „Na pożegnanie wakacji” w Podegrodziu, a także dożywianie uczestników półkolonii zimowych organizowanych przez Katolickie Cen-
trum Edukacji Młodzieży „Kana”, współorganizowanie spotkań wigilijnych dla samotnych w Muszynie i wielu innych. 

Wszyscy wyżej wymienieni upowszechniają etos zawodu piekarza nadając mu właściwą rangę. Przypominają, że już w średniowieczu członek cechu są-
deckich piekarzy miał prawo nosić szablę i opatrywać dokumenty znakami królewskimi. Dbają o to, żeby ich wyroby – wypiekane według lokalnych receptur 
i na bazie naturalnych produktów i surowców – posiadały wysoką markę wśród konsumentów.

Żeby nam nie zabrakło chleba naszego powszedniego…

FIRMA BUDOWLANAFIRMA BUDOWLANA
" GŁÓWCZYK "" GŁÓWCZYK "

Piotr Główczyk 
Siołkowa 119, 

33-330 Grybów
tel 605858945

 Usługi Budowlane, 
stany surowe, 

remonty, 
wykończenia, elewacje, 

wiercenie otworów techniką diamentową

Z KRONIKI 130-LECIA

Lata 70. – przynoszą złagodze-
nie represyjnego kursu wobec rze-
miosła, stabilniejszą politykę podat-
kową, ułatwienia przy pobieraniu 
kredytów.

1973 – po 25 latach pracy odeszła 
na emeryturę długoletnia pracow-
nica biura Cechu Władysława Rzę-
sikowska, a dwa lata później Zofia 
Galus (po 30 latach).

1974 – w Starym Sączu kosz-
tem 1,5 mln zł Cech zbudował pa-
wilon usług rzemieślniczych; rad-
nymi miejskimi zostali Stanisław 
Szewczyk, Stanisław Fetter i Stani-
sław Majoch, powiatowym Jan Ba-
sta, wojewódzkim (w Krakowie) Jan 
First. Ożywioną działalność kultu-
ralną prowadzono w świetlicy ce-
chowej oraz w Klubie Młodego Rze-
mieślnika, organizowano wycieczki.

1982 – Sejm PRL po raz pierwszy 
uznał rzemiosło za „trwały element 
gospodarki socjalistycznej” i zrów-
nał w prawach z uspołecznionymi 
jednostkami drobnej wytwórczości.

1985 – w ratuszu sądeckim od-
był się zjazd założycielski Izby Rze-
mieślniczej, z siedzibą przy ul. Dłu-
gosza 8 i następnie Żółkiewskiego 
11. Cech zrzeszał w Nowym Sączu 
1482 zakłady, spółdzielnia „Sąde-
czanka” – 369 członków. Rzemieśl-
nika Jana Firsta wybrano do Sejmu 
IX kadencji. 

1987 – generalnemu remontowi 
kosztem 6,2 mln zł poddano obiekt 
cechowy w Rynku. Sądeccy rze-
mieślnicy mieli też wkład w ufun-
dowaniu witraży upamiętniających 
pielgrzymkę Jana Pawła II na Jasną 
Górę i budowie Pomnika-Szpitala 
Centrum Zdrowia Matki-Polki. Wy-
konali też przywrócony herb ze św. 
Małgorzatą w sali ratuszowej.

1988 – z inicjatywy działaczy 
cechowych (głównie Henryka Do-
brzańskiego) dla uczczenia 70. rocz-
nicy odzyskania niepodległości na 
plantach pod „Dębem Wolności” 
stanął pamiątkowy głaz. 23 grud-
nia tzw. ustawa Wilczka wprowa-
dziła swobodę działalności gospo-
darczej, wtedy też zniesiono zapis 
o obowiązkowej przynależności do 
cechów (w przypadku Nowego Są-
cza ubyło prawie 600 członków).

1989 – w trakcie transformacji 
ustrojowo-gospodarczej na I Kon-
gresie Rzemiosła Polskiego Cech re-
prezentowali Tadeusz Kliś i Jan First.

1990 – rzadki jubileusz 50-le-
cia działalności obchodził instala-
tor sanitarny Leopold Cisoń, prowa-
dzący działalność nieprzerwanie od 
1941 r. Mistrz Cisoń, zasłużony dzia-
łacz cechowy, przetrwał wszystkie 
dole i niedole rzemiosła i wykształ-
cił 54 uczniów.  Po wojnie odtwo-
rzył na wieży ratusza zniszczone-
go orła o wadze 48 kg i rozpiętości 
skrzydeł 100 cm. 
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F.H.U. MAG ANTONI GAWRYŚ 

USŁUGI INTROLIGATORSKIE, 
WYŚCIELANIE KASET I SZKATUŁ

ul. Tarnowska 41
33-300 Nowy Sącz

telefon: +48 18 4491610

Zakład Remontowo Budowlany
i Malarsko Tapeciarski s.c.

Lesław Szymański, Ryszard Szymański 
i Wiesław Mąka

Wykonujemy roboty budowlane 
przy budowie dróg, placów chodników.

Budujemy obiekty sportowe.

Wykonaliśmy Centrum sportów 
zimowych w miejscowości Ptaszkowa 

z narciarską trasą biegową.

33-370 Muszyna, Złockie 81

tel. 18 471 44 88, 504 159 916

Z KRONIKI 130-LECIA

1992 – Cech otrzymał nowy 
sztandar z wizerunkiem św. 
Józefa poświęcony w bazylice św. 
Małgorzaty przez sądeczanina bpa 
Józefa Gucwę. 

1993 – uruchomiono własną 
Szkołę Cechową w budynku SP nr 
9 im. T. Kościuszki przy ul. Pira-
mowicza 16 w Nowym Sączu. Wła-
sny budynek przy ul. Jagiellońskiej 
82 placówka otrzymała w 2000 r.

1994 – radnymi miejskimi wy-
brano: Alojzego Hojdysa (pieka-
rza) i Krzysztofa Szkaradka (pre-
zesa „Sądeczanki”).

1999 – podczas pielgrzymki pa-
pieskiej do Starego Sącza starszy-
zna cechowa wręczyła Janowi Paw-
łowi II płaskorzeźbę z wizerunkiem 
Świętej Rodziny i motywami klasz-
toru klarysek oraz herbem Nowe-
go Sącza – dzieło rzemieślnika ce-
chowego Mariana Pajora. W gronie 
wyróżnionych ustanowionym po 
raz pierwszy tytułem Małopolskie-
go Rzemieślnika Roku znalazł się 
podstarszy Cechu Andrzej Danek.

2001 – przyjęto nazwę Cech Rze-
miosł Różnych i Przedsiębiorczości. 

2004 – członek Cechu Jerzy Gór-
ka został przewodniczącym Rady 
Miasta Starego Sącza. W tymże roku 
Cech zakupił od spółdzielni „Sąde-
czanka” sąsiadujący budynek przy 
ul. Pijarskiej.

2007 – 19 marca, podczas ob-
chodów 120-lecia, Cech odzna-
czono Tarczą Herbową Miasta No-
wego Sącza. 

2008 – w rozegranych w Nowym 
Sączu XIII Międzynarodowych Mi-
strzostwach Polski Piekarzy zwy-
ciężyła ekipa z Częstochowy, przed 
gospodarzami.  

Jubileusz 130-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
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Lodowa kraina nad Dunajcem
Nowy Sącz zasługuje na miano polskiej stolicy lodów, które już przed laty opiewał 
w wierszach Ludwik Jerzy Kern. Najstarsi sądeczanie pamiętają jeszcze lodziarnię „War-
szawianka”, którą przy ul. Jagiellońskiej prowadził Stanisław Śmierciak.  Tu, nad Dunaj-
cem i Kamienicą, ma swoją kwaterę główną imperium lodowe Józefa i Mariana Kora-
lów, którzy zaczynali swoją karierę jako skromni rzemieślnicy z ul. Sobieskiego, gdzie 
do dziś tradycję cukierniczą podtrzymuje najstarszy z braci Jan. 

Tu prosperują rodzinne firmy produkujące lodowe smakołyki oparte na tra-
dycyjnej recepturze, naturalnych składnikach, bez chemicznych konserwan-
tów. Niejeden sądecki krajan z dalekiego świata pierwsze kroki po przyjeździe 
w rodzinne strony kieruje do „Lwowianki”, popularnej lodziarni przy ul. Ko-
ściuszki, założonej przez Kazimierza Argasińskiego, który fachu cukiernicze-
go uczył się we Lwowie w sławnym hotelu „George” (naprzeciwko pomnika 
Mickiewicza), a następnie w warszawskim „Bristolu”. Z sentymentu do Lwo-
wa, założoną w Nowym Sączu firmę nazwał „Lwowianką”.  Dziś firmą kieru-
je córka Bernadetta.

Od lat tuż powojennych wiernych klientów ma „Orawianka”, mieszcząca 
się w sąsiedztwie rynku maślanego, założona przez Julię i Michała Babińskich 
(pochodzili z Orawy), a następnie (od 1953) prowadzona przez Kunegundę 
i Stanisława Lelitów. Lody z „Orawianki” smakowali i chwalili m.in. kardynało-
wie Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła. Współcześnie lodziarnią zawiaduje trze-
cie pokolenie: Krystyna Lelito i jej mąż Stanisław Hotloś, mistrz cukierniczy.

Renesans przeżywa reaktywowany w 2015 r. popularny „Miś” przy 
ul. Lwowskiej (z wytwórnią przy ul. Długoszowskiego), prowadzony nie-
gdyś przez cukiernika-samouka Henryka Bartkowskiego, następnie jego syna 
Kazimierza, a obecnie wnuka Krzysztofa z żoną Moniką, absolwentką WSB–NLU. 

„Orawianka”

Kunegunda i Stanisław Lelitowie

Krzysztof Bartkowski

Julia i Kazimierz Argasińscy „Lwowianka”
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Restauracja Pod Jabłonią 
Pokoje GościnnePokoje Gościnne

ResRes

przyjęcia okolicznościowe 
konferencje

sympozja
ogniska

 Łącko 628                telefon 18 444-53-75, 691-760-450 Łącko 628                telefon 18 444-53-75, 691-760-450
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Zegar tyka, rytm nadają Dobrzańscy

W grudniu minęło 115 lat, od kie-
dy ówczesne władze Nowego Są-
cza wysłały do Pragi specjalną de-
legację, celem odebrania z firmy 
Heinz zegara na wieżę ratusza. Po 
usilnych poszukiwaniach w Gali-
cji, sprowadzono z Krosna do Są-
cza w celu zainstalowania i obsłu-
gi nowoczesnego jak na owe czasy 
czasomierza mistrza Jana Dobrzań-
skiego (1876–1939). I tak zapocząt-
kowano sądecką dynastię zegarmi-
strzów Dobrzańskich. 

Po Janie magistrackim zegarem 
opiekował się jego syn, Henryk 
(1916–1990), pasjonat, człowiek 
wszech¬stronnych zaintereso-
wań, kroni¬karz miasta, straż-
nik historycz¬nych i kulturalnych 
wartości Królewskiego Grodu. 
Walczył (skutecznie), wspól-
nie m.in. z mecenasem Jerzym 

Piechowiczem, o przywrócenie 
historycznego prawowitego her-
bu miasta – z wizerunkiem św. 
Małgorzaty, w czasach gdy o od-
kłamywanie historii nie był tak 
łatwo jak dziś. Niemałą zasłu¬gą 
Dobrzańskiego było zainicjo¬wa-
nie budowy pomnika Adama Mic-
kiewicza na sądeckich Plan¬tach, 
choć z ostatecznego efektu był już 
mniej zadowolony. 

Sądecki zegarmistrz towa¬rzy-
szył również odbudowie Baszty 
Kowal¬skiej i przebudowie wież 
kościoła farnego. Jeszcze za PRL, 
w 1988 r., według jego pomysłu 
na Plantach postawiono głaz z na-
pisem „Dąb Wolności”, przy dę-
bie zasadzonym w dniu odzyska-
nia niepodległości w 1918 r. 

Podczas okupacji niemiec-
kiej na wieży ratuszowej, gdzie 
znajdował się nakręcany przez 

Henryka zegar, ukrywała się – 
za wiedzą zegarmistrza – młoda 
dziewczyna żydowska Berta Ko-
renman, która uciekła z żydow-
skiego getta. Tkwiąc tygodniami 
w ciasnej komorze pod zegarem 
na wieży ocaliła życie. 

W 1990 r. zegarmistrzowską 
schedę po Henryku przejął syn 
Jan, absolwent szkoły zegarmi-
strzowskiej w Krakowie (1971), 
spadkobierca i kontynuator tra-
dycji ojca i dziadka. Jako jedy-
ny mieszkaniec Nowego Sącza 
o każdej porze dnia i nocy może 
wejść do ratusza. Ma własny klucz 
i własny kod do alarmu. 

Wychodząc na wieżę z zega-
rem, przemierzamy 122 stopnie 
schodów do góry i tyleż samo 
w dół. Mechanizm zegara znaj-
duje się 12 metrów poniżej tar-
czy. Przez dobę ciężarki zegara 

wieżowego pokonują dystans 
właśnie 12 metrów.

Zegar wymaga stałego nakrę-
cania - raz na dobę. Świetnie ob-
sługiwać zegar umie także żona 

pana Jana – Danuta, oraz (w ra-
zie potrzeby) dwie córki, a nawet 
wnuczek Jasiu. Tradycja Dobrzań-
skich – opiekunów magistrackie-
go zegara – jak widać nie zaginie.

Dynastia zegarmistrzów

Jan Dobrzański Henryk Dobrzański

Andrzej Kowalski 

33-300 Nowy Sącz, 

Jamnica 86

Tel. 507 348 741

      500 157 497

e-mail: auto_alfa@interia.pl

Auto-Alfa Kompleksowe Naprawy Blacharsko - Lakiernicze
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Organizacja samorządu gospodarczego, 
powstała jako Izba Rzemieślnicza w 1985 r. 
(nazwę zmieniono w 2002 r.), jako fe-
deracja cechów z Nowego Sącza i ów-
czesnego województwa nowo-
sądeckiego (obecnie z powiatów 
nowosądeckiego, limanow-
skiego, gorlickiego, nowotar-
skiego, tatrzańskiego), dwóch 
spółdzielni rzemieślni-
czych z Nowego Sącza i 
Gorlic, oraz indywidual-
nych rzemieślników.

Współcześnie Izba sku-
pia 1,6 tys. zakładów zatrud-
niających ponad 11 tys. pracowni-
ków, prowadzi 7 szkół zawodowych 
(m.in. w Krynicy). Zadania: przeprowadza-
nie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły 

czeladnika i mistrza (rocznie 1,3 tys.), do-
radztwo organizacyjne i ekonomiczne, in-

struktaż, dbałość o etykę zawodową, 
upowszechnianie osiągnięć, promocja, 

udział w targach i giełdach. 
Łącznie od 1985 r. tytuł cze-
ladnika uzyskało 33 106 osób, 

a mistrza 4 319 kandydatów. 
Kierownictwo Izby: prezes 

Tadeusz Szewczyk, wice-
prezesi: Jan First, Tadeusz 
Gargas, Franciszek Kalet-
ka, Jan Malinowski; dy-

rektor biura Czesław Krupa 
(od 1991). W przeszłości preze-

sami Izby byli: Stanisław Szewczyk, 
Jan First, Tadeusz Kliś; prezesami 

zarządu: Tomasz Wójcik, Zbigniew Drozd, 
Janusz Kornaś i Piotr Tengowski.
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Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Szefowie cechowego biura
W historię Cechu zapisali się 
kierownicy i dyrektorzy biura, 
organizujący i koordynujący 
pracę samorządu. Długoletnim 
kierownikiem był w latach 1948–
1985 Stanisław Fetter, następnie 
przez ponad rok Kazimierz Wierzbicki 
i od 1987 do 2003 r. Stanisław 
Gargula. W kolejnych latach funkcję 
tę pełnili: Maria Brun-Lenartowicz 
(2003–2006), Aneta Kosecka-Baran
(2006–2009), a po niej Urszula 
Gołąb, zatrudniona w administracji 
cechowej od 15 lat.
Pani Urszula, rodem z Siedlec, gmina 
Korzenna, jest absolwentką 
I LO im. J. Długosza w Nowym Sączu 
i Wydziału Inżynierii Materiałowej 
i Ceramiki krakowskiej AGH.

Była kiedyś 
„Sądeczanka”…

Mistrz mistrzów

W 1953 r. w oparciu o warsztaty 
prywatne utworzono wielobranżo-
wą spółdzielnię rzemieślniczą, której 
nadano nazwę „Sądeczanka”. Pierw-
szym prezesem rady nadzorczej został 
Ludwik Piotrowski, pierwszym preze-
sem zarządu Stanisław Sawicz, obaj… 
rzeźbiarze. W latach sześćdziesiątych 
spółdzielnia skupiała ok. 240 człon-
ków, obejmowała działalnością (za-
opatrzenie i zbyt) dwa cechy w No-
wym Sączu i Limanowej, prowadziła 
wzorcowy sklep, eksportowała (nawet 
do Australii) wyroby pamiątkarskie.

W latach siedemdziesiątych zbudo-
wała pawilon usługowo-administra-
cyjny przy ul. Pijarskiej. Ekipa budow-
lana Tadeusza Dobosza i Eugeniusza 
Wańczyka odegrała główną rolę przy 
urządzaniu skansenu na Falkowej. 

Współcześnie „Sądeczanka” zaj-
mowała się głównie remontami bu-
dowlanymi, długoletnim prezesem był 
Krzysztof Szkaradek, następnie Bog-
dan Fryczewski. 

Spółdzielnię zlikwidowano 
w 2015/2016 (likwidator Andrzej 
Zając).

Najwszechstronniejszym 
rzemieślnikiem współczesnej 
Sądecczyzny jest Andrzej Maciuszek 
(lat 63), siedmiokrotny mistrz 
w zawodach: murarz, malarz-
tapeciarz, betoniarz-zbrojarz, 
kamieniarz, technolog robót 
wykończeniowych, posadzkarz 
i cieśla. Miłośnik nowoczesnych 
technologii, wykształcił ok. 100 
uczniów, twórca prywatnego 
muzeum rzemiosła w Barcicach, 
członek zarządu Cechu w latach 
1997–2009, podstarszy od 2009 r. 
Wyróżniony Szablą Kilińskiego 
w 2014 r.
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2013 – podczas Święta Rze-
mieślników Platynowe Odznaki 
Mistrza „Za szkolenie uczniów 
w rzemiośle” otrzymali: Elż-
bieta Kapuśniak (fryzjerstwo, 
Nowy Sącz) i Andrzej Maciu-
szek (zakład budowlany, Bar-
cice), Srebrną Odznakę – An-
drzej Stawiarski (cukiernictwo 
i kuchmistrzostwo, Gołkowice 
Dolne). Honorowymi Odznakami 
Rzemiosła wyróżniono: Wojcie-
cha Maciuszka (zakład budowla-
ny, Barcice), Piotra Piotrowskieg
o (blacharstwo i lakiernictwo 
pojazdowe, Nowy Sącz) oraz Sła-
womira Pykę (mechanika pojaz-
dowa, Krynica). 

2014 – imponujący jubileusz 
45 lat pracy w biurze Cechu ob-
chodził behapowiec Stanisław 
Gieniec, ps. „Grześ”.

2016 – 15 kwietnia setne uro-
dziny obchodził najstarszy są-
decki rzemieślnik, zegarmistrz 
Włodzimierz Rożejowski, rodo-
wity lwowiak, w Nowym Sączu 
od 1945 r., przez ponad 60 lat 
prowadził zakład zegarmistrzow-
ski przy ul. Wałowej, członek TG 
„Sokół” od 1932 r., wszechstron-
ny sportowiec, siłacz. W wieku 90 
lat przebiegł na stadionie Sande-
cja 100 m w 28 sek. W listopadzie 
został zwycięzcą X Małopolskie-
go Plebiscytu „Poza stereotypem 
– Senior Roku 2015”. 

2017 – bilans jubileuszowy: 
począwszy od 1937 r. członka-
mi sądeckich cechów było ponad 
6 tys. rzemieślników, wykształ-
conych uczniów – ok. 10 tys., 
pracowników, którzy przewinę-
li się przez warsztaty rzemieślni-
cze, zapewne do 25 tys. Tym nie 
może poszczycić się żadna grupa 
zawodowa.

Zmechanizowane 

Roboty Ziemne 

Władysław Kołodziej

UsługiUsługi  

spycharką i koparkąspycharką i koparką

Stańkowa 100,33-314 

Łososina Dolna

tel. 665 304 257tel. 665 304 257

Zakład Stolarski Zakład Stolarski 
Adam GrońskiAdam Groński

Obidza 324, Obidza 324, 

33-389 Jazowsko33-389 Jazowsko

tel. 607 370 592tel. 607 370 592

ProducentProducent

- drzwi i okien energooszczędnych- drzwi i okien energooszczędnych

- okien na system angielski- okien na system angielski

- parapety- parapety

- więźba dachowa- więźba dachowa

- usługi tartaczne itp.- usługi tartaczne itp.
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Szkło, mięso, transport, ciastka...
Od wielu lat liderem w branży 

szklarskiej na rynku regionu jest 
powstała w 1984 r. w Podegro-
dziu firma produkcyjno-handlo-
wo-usługowa „Kryształ” Jana (b. 
pracownika podegrodzkiego POM) 
i Reginy Platów. Początkowo był 
to zakład szklarski, przekształ-
cony później w przedsiębiorstwo 
specjalizujące się w obróbce szkła 
budowlanego na profesjonalnych 
cyfrowych maszynach, produkcji 
szyb zespolonych i witraży, kabin 
prysznicowych, zabudowy let-
nich ogródków oraz balkonów. 
Wykorzystując deficyt szkła na 
rynku lokalnym pod koniec PRL 
„Kryształ” uruchomił hurtownię, 
podpisał umowy z dwoma hutami 
i firma rozwinęła się w iście ame-
rykańskim stylu, zatrudniając bli-
sko 50 pracowników, w tym bli-
sko połowę niepełnosprawnych, 
a w Nowym Sączu przy ul. Kocha-
nowskiego otwierając salon firmowy.

– Wychowałem się praktycz-
nie w zakładzie szklarskim przy 
obecnej ulicy Wyszyńskiego w 
Nowym Sączu, gdzie pracował 
mój ojciec – opowiada Jan Plata. 
– Tak się przyuczyłem do zawo-
du szklarskiego.

W 2005 r. Jan Plata, działacz 
Cechu Rzemiosł Różnych i Przed-
siębiorczości w Nowym Sączu 
(długoletni członek zarządu od 
1998 r.), wyróżniony tytułem Ma-
łopolski Rzemieślnik Roku, re-
prezentował sądeckie rzemio-
sło na targach wystawienniczych 
w Brukseli i Hadze. Rok później 
odbierał główną nagrodę za naj-
lepszy produkt (szyb zespolonych, 
niskoemisyjnych, z ciepłą ramą 
„Super spacer”) zaprezentowany 
podczas X Sądeckich Targów Bu-
downictwa, Instalacji i Wyposaże-
nia Wnętrz. W 2014 r. wyróżnio-
no go Złotym Medalem im. Jana 
Kilińskiego za zasługi dla rzemio-
sła polskiego.

***
Jeszcze w czasach Gierka, 

w 1979 r. rodzinny zakład Eko-In-
stal założył Tadeusz Kliś działacz 
samorządu gospodarczego, prezes 
Izby Rzemieślniczej w Nowym Są-
czu w latach 1991–2009. Zatrud-
niał początkowo dwóch pracowni-
ków zajmujących się instalacjami 
i sieciami sanitarnymi w domach 
jednorodzinnych. Zakład szyb-
ko rozrósł się i rozszerzył swoją 

działalność o sieci gazowe wyko-
nując w przeciągu kilkunastu lat 
setki kilometrów gazociągów z rur 
stalowych oraz HDPE głównie na 
terenie byłego województwa no-
wosądeckiego. Potem wykonywał 
systemy grzewcze, trudnił się ter-
momodernizacją w regionie war-
szawskim, fachowym doradztwem 
i serwisem, urządził dziesiątki ko-
tłowni w szkołach, szpitalach, ho-
telach, także instalacje w konsu-
lacie polskim w Kaliningradzie.

***
Od blisko 27 lat obecna na ryn-

ku jest zakład mięsny Wiesława 
Leśniaka, z siedzibą na rodzin-
nych włościach przy ul. Axento-
wicza w Nowym Sączu – Hele-
nie. Właściciel, absolwent szkoły 
gastronomicznej w Nowym Są-
czu i technikum przetwórstwa 
mięsnego w Krakowie, pracował 
w Rejonowej Spółdzielni Zaopa-
trzenia i Zbytu w Nowym Sączu, 
następnie w PSS „Społem”. Wła-
sny zakład założył, gdy w Polsce 
nastała demokracja, w 1990 r. 

Z biegiem lat mięso i wędliny od 
Leśniaka zdobyły zasłużoną reno-
mę w regionie i poza nim. Firma 

ma na swoim koncie liczne certy-
fikaty unijne i prestiżowe wyróż-
nienia, np. wicemistrza krajowego 
Agroligi. Klienci cenią m.in. takie 
wyroby jak pasztet domowy i in-
dyk królewski, wysoko oceniona 
też jest kiełbasa swojska, kaba-
nosy i pieczeń szlachecka. Zakład 
produkuje powyżej 5 ton wędlin 
i mięsa na dobę. Prowadzi sklepy 
firmowe i hurtownie, szkoli ma-
sarzy i przeprowadza egzaminy. 
Masarze sądeccy wychodzący spod 
ręki Wiesława Leśniaka są poszu-
kiwanymi fachowcami w Niem-
czech, Anglii, Szkocji i Irlandii. 

Godne odnotowania jest też za-
angażowanie w działalność poza-
produkcyjną: firma wspiera akcje 
charytatywne, imprezy kultural-
ne i sportowe, a sam właściciel jest 
wiceprezesem I-ligowej Sandecji.

***
Tiry z logiem firmy „Litwiń-

ski” można spotkać w całej Pol-
sce i połowie Europy. Szef tego 
interesu jest prezesem Ogólno-
polskiego Związku Pracodaw-
ców Transportu Drogowego 
w Polsce, bo na transpor-
cie zna się jak mało kto w kraju. 

Jan Plata Wiesław Leśniak



1516 marca 2017   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

Najeść się do szczupłości – moja historia
Antónia Mačingová to słowacka autorka programu zdro-

wego odżywiania. Zdrowym podejściem do odżywiania zaj-

muje się od ponad 20 lat. Organizuje wykłady, seminaria 

i kursy gotowania. Jest autorką trylogii Najeść sie do szczu-

płości, w której w prosty sposób tłumaczy, w jaki sposób 

zachować zdrowie, szczupłą sylwetkę i długowieczność.

Mniej więcej 20 lat temu zaczęłam mieć poważne pro-

blemy zdrowotne, które spowodowane były mocną aler-

gią i to zmusiło mnie do zatrzymania się i zastanowienia 

się nad moim życiem i konsekwencjami moich wyborów 

dietetycznych, dzięki czemu poznałam teorię grup krwi. 

W tym czasie byłam już pacjentem jednej kliniki alergolo-

gicznej i nosiłam przy sobie „paczkę pierwszej pomocy“. 

Byłam w trakcie stopniowego wycofywania żywności, na 

którą mój organizm niewłaściwie reagował. Nie mogłam 

mieć bezpośredniego kontaktu ze środkami czystości 

i musiałam używać gumowych rękawiczek. Najgorsze w 

tym wszystkim było to, że moje reakcje stopniowo po-

garszały się na coraz to inne artykuły spożywcze, aż pew-

nego dnia skończyłam na bardzo mocnych kortykoidach 

i zdałam sobie sprawę z tego, że nic mocniejszego już nie 

istnieje. Rozpadowi uległ mi cały układ limfatyczny, leka-

rze stwierdzili, że zostanę już na lekach do końca życia. 

Wtedy podjęłam decyzję, że zmienię to, co mogę zmienić 

natychmiast czyli dobór i kombinację jedzenia.  Stopnio-

wo również zmieniałam wzorce myślenia. Bo nie dziedzi-

czymy nadwagi i chorób, dziedziczymy sposób odżywia-

nia się, to jak myślimy o sobie i innych. Bo czynnik ten ma 

również ważny wpływ na nasze zdrowie. Po upływie jed-

nego roku, podczas którego stosowałam nowy sposób 

odżywiania mogłam stwierdzić, że moje ciało jest zdrowe. 

Nawet jeśli zjadłam coś, co w przeszłości było powodem 

mocnej i prawie natychmiastowej reakcji, teraz nie działo 

się nic. I to mnie bardzo ucieszyło i jednocześnie zdałam 

sobie sprawę, że nie chcę już wracać do starych nawyków 

i sposobów odżywiania, bo to oznaczałoby wcześniejszy 

lub późniejszy powrót alergii i starych problemów.  W ten 

sposób zaczęłam tworzyć menu, które sama na sobie 

testowałam i dzięki temu poprawiłam sobie zdrowie. In-

nym wtórnym efektem było to, że przestała mi się odkła-

dać zbędna i nieestetyczna podskórna tkanka tłuszczowa. 

Wszystko jest w naszych rekach. Nasze zdrowie, 

nasz wygląd, nasze życie. Jeżeli nie chcemy kontynu-

ować tego, co robiliśmy do tej pory i pragniemy zmiany, 

zacznijmy robić rzeczy inaczej.  Wytrwałość i dyscyplina 

to czarowne słówka, które doprowadzą nas do przełomu. 

I potem to już zależy tylko od tego, czy wrócimy do sta-

rych nawyków, które były powodem naszych problemów, 

czy zaczniemy prowadzić pełnowartościowe, dobre życie.

Sałatka z tuńczyka
Potrzebujemy:

½ lub ¼ sałaty

1 większego pomidora

3 rzodkiewki

2 dymki

2 jajka na twardo

Puszkę tuńczyka w oleju

Sok z połowy limonki

 2 łyżeczki mieszanki soli himalajskiej oraz czarnego 

pieprzu 

Nasiona sezamowe i lniane

Przygotowanie:
Do miski kroimy sałatkę, dodamy ½ mieszanki soli 

i przypraw, nasiona i odstawiamy. W międzyczasie kro-

imy rzodkiewki, pomidory, cebulę i jajka i wkładamy do 

miski z sałatką.

Na koniec dodajemy tuńczyka z olejem, kropimy 

sokiem z  limonki i  posypujemy resztą mieszaniny soli 

i przypraw.

WYPRÓBUJ DIETĘ WEDŁUG ANTONII MACINGOVEJ

DOSTAWA JEDZENIA BEZPOŚREDNIO DO DOMU!!!

28 dniowa dieta oczyszczająca, 

dieta według grupy krwi

WIĘCEJ INFORMACJI : https://macingova.sk

Te.: 600 618 719, janaudicova@gmail.com
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Samochodziarz z wykształcenia, 
pracował w firmach drogowych, 
komunalnych i budowlanych 
(budował m.in.: zapory na Du-
najcu w Czorsztynie i na Ropie 
w Klimkówce oraz trasy narciar-
skie w Wierchomli). W 1991 r. za-
łożył w Tęgoborzy firmę trans-
portowo-spedycyjną, dysponującą 
dziś ok. 80 zestawami samocho-
dów, głównie Volvo. 

Choć stał się poważnym przed-
siębiorcą, zatrudniającym blisko 
200 osób, wciąż czuje się rzemieśl-
nikiem, jest aktywnym działa-
czem cechowym, społecznikiem 
i filantropem, radnym gminie 

w Łososinie Dolne, gdzie jest naj-
większym pracodawcą, inicjato-
rem budowy remizy i stadionu 
sportowego w Tęgoborzy.

***
Nową twarzą w rodzinie cecho-

wej jest 30-latek Leszek Dumana, 
technik samochodowy, miłośnik 
szybkich motocykli, były kierow-
nik serwisu Yamahy w Nowym 
Sączu, od 2011 właściciel firmy 
Dumoto (sprzedaż i serwis moto-
cykli wysokiej klasy), zawodnik 
– uczestnik (z sukcesami) wyści-
gów na torach w kraju i Europie. 
Leszek jest synem zmarłego w 2012 

r. Mariana, długoletniego człon-
ka Cechu.

***
Prekursorem nowoczesnego 

cateringu była firma „Raj” An-
drzeja Stawiarskiego z Gołkowic. 
Na początku lat 90. tego rodza-
ju usługi były nowością, urzęd-
nicy ówczesnego burmistrza 
Macieja Szuflickiego zakwalifiko-
wali je jako „gastronomię zleconą”. 
Z biegiem lat firma zyskała reno-
mę obsługując bankiety, pikniki, 
wesela, organizowała przyjęcia 
dla luminarzy biznesu i polityki, 
z prezydentem RP włącznie, który 

zachwycił się rajską sałatką hawaj-
ską z ananasem i szynką.

Tajemnica sukcesu wydaje się pro-
sta. Właściciel, Andrzej Stawiarski, to 
wykształcony gastronomik, technolog 
żywności, po poznańskiej Akademii 
Rolniczej, z bogatym doświadczeniem 
kierownika warsztatów szkolnych 
w nowosądeckim „gastronomie”. 
Ostatnio do podstawowej działalno-
ści dołączył dom weselny „Casablan-
ca” w Niskowej i pensjonat „Paradise” 
w Krynicy-Zdroju. Stawiarski znaj-
duje jeszcze czas na aktywność poza-
zawodową będąc cenionym radnym 
starosądeckim (od 2010 r.) i człon-
kiem zarządu cechu (od 2009). Udziela 

się charytatywnie, co uhonorowano 
„Ziarnkiem Gorczycy” w 2012.

***
Dzielenie się z bliźnimi jest po-

wszechną cechą nowosądeckich 
rzemieślników.

Czyni to od lat m.in. inż. Krzysz-
tof Mączka, właściciel zakładu bu-
dowlano-instalacyjnego we Fry-
cowej, radny nawojowski, m.in. 
przewodniczący Rady Gminy w la-
tach 1998–2002, działacz charyta-
tywny w Grupie św. o. Pio przy ba-
zylice św. Małgorzaty w Nowym 
Sączu, organizator festynów dobro-
czynnych, Sądeczanin Roku 2006. 

Piotr Litwiński Leszek Dumana Krzysztof Mączka
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OGŁOSZENIA DROBNE

Sprzedam HTC one dual Sim, stan dobry, pełny zestaw wraz z oryginalnym pudeł-
kiem. Cena 500 zł. Tel. 797206168.

Sprzedam LG G4 Dual Sim gwarancja 1 rok, pełny zestaw wraz z oryginalnym pu-
dełkiem. Cena 1300 zł. Tel. 791386513.

Sprzedam  lub wynajmę dom w miejscowości Maciejowa k.Krynicy z działką 15ar. 
cena zakupu 360 tys. Tel.602-607-794, 608-323-970

Praca w Niemczech dla Pań 
sprzątanie prywatnych mieszkań, domów oraz przedszkoli, 

biur i restauracji. tel. 609 769 639, 668 522 954

Oferujemy usługi:
- wznoszenie budynków od podstaw
- docieplenie budynków
- usługi remontowe
- roboty ziemne, brukarskie
- usługi sprzętem budowlanym

Zakład Usług Ogólnobudowlanych "TAP-MAL" Andrzej Maciuszek
z siedzibą w Barcicach 394

oddział Wielki Wygon 12; Stary Sącz
tel.kom. 604 267 171  tel/fax. 18 547 66 72

Uczniowie przerośli mistrza
A konkretnie synowie ojca. Wojciech 

i Tomasz Maciuszek, synowie Andrzeja Ma-

ciuszka, który w 1986 r. rozpoczął swoją dzia-

łalność gospodarczą w branży budowlanej. 

Andrzej Maciuszek jest właścicielem firmy bu-

dowlanej TAP – MAL.

- W zeszłym roku Pana firma obchodziła 30-le-

cie swojej działalności. Rocznica ta zbiega się 

ze 130-leciem działalności Cechu Rzemiosł 

Różnych i Przedsiębiorczości.

- Prowadzę firmę rodziną, pomagają mi 

synowie, ich żony oraz moja żona. Zajmuje-

my się usługami ogólnobudowlanymi, biorąc 

głównie udział w przetargach. Na przestrzeni 

ostatnich kilku lat wykonywaliśmy dużą ilość 

robót ogólnobudowlanych związanych z ter-

momodernizacją obiektów mieszkalnych 

oraz użyteczności publicznej, takich jak, np. 

szkół, remiz strażackich oraz urzędów. Swo-

ją działalność prowadzimy na terenie całej 

Małopolski. Synowie, z biegiem czasu, po 

uzyskaniu wykształcenia oraz nabycia spo-

rej ilości doświadczenia, otworzyli własne fir-

my, ale pomimo tego nadal działamy wspól-

nie. W pracę na rzecz firmy zaangażowana 

jest cała rodzina, która niejednokrotnie po-

święca jej 12 godzin dziennie.

- W jakiej firmie pracował Pan wcześniej?

- Firmę założyłem niejako w wyniku 

buntu przeciwko bałaganowi, który pa-

nował w firmach budowlanych w tam-

tych czasach. Nie mogłem pogodzić się 

z tym, że przełożeni nie wkładali serca 

w to, co robili. Dodatkowo uważałem, że 

praca, którą wykonywałem, powinna być 

godziwie wynagradzana. Dlatego właśnie 

podjąłem decyzję o założeniu własnej fir-

my. Początkowo wylano mi  kubeł zimnej 

wody na moją głowę. Brakowało mi po pro-

stu doświadczenia oraz obycia z panującą 

biurokracją. Swoją działalność zaczynałem 

zupełnie sam. Jednakże szybko nauczyłem 

się, że popłacają wytrwałość oraz ciężka pra-

ca. Dziś, gdy przedstawiam swoją ofertę, np. 

do przetargu, fakt, że istniejemy na rynku od 

ponad 30 lat, odgrywa naprawdę dużą rolę. 

- Dziś na pewno jest łatwiej założyć własną 

działalność. 

- Tak, młodzi mają prościej, niż to było 

w moim przypadku. Są większe możliwo-

ści, jeśli chodzi o możliwość zakupu sprzętu 

oraz materiałów budowlanych. Często zda-

rza się, że obecnie młodzi wchodzący na ry-

nek pracy, nie wykazują się zbytnią wytrwa-

łością oraz poświęceniem, żeby dążyć do 

uzyskania odpowiedniego potencjału oraz 

pozycji na rynku.

- Jak Pana firma zmieniała się na przestrzeni 

lat, czy były momenty lepsze, gorsze?

- To była tzw. huśtawka. Początkowo 

nikt nie chciał pracować u tzw. prywacia-

rza, który był źle spostrzegany. Starałem 

się to nastawienie zmienić w swoich dzia-

łaniach, poprzez bycie solidnym praco-

dawcą. Od tego czasu wiele się zmieni-

ło, ponieważ urzędnicy zaczęli zauważać, 

że to przedsiębiorcy tworzą miejsca pra-

cy oraz budują gospodarkę. Obecnie w 

naszej rodzinnej firmie pracuje oraz uczy 

się praktycznego wykonywania zawodu 

ok. 50 osób.

- Czy pracują u Pana osoby od rozpoczęcia 

działalności gospodarczej?

- Tak, jest kilka takich osób. Są również 

osoby, które pracują w firmie po kilkana-

ście lat, co sprawia, że dysponuję stałą, 

sprawdzoną załogą pracowników. Dodat-

kowo od 25 lat prowadzę naukę zawodów 

związanych z branżą budowlaną. Niejedno-

krotnie moi uczniowie pozostają u mnie za-

trudnieni na stałe. Niektórzy otwierają własne 

firmy budowlane, z czego jestem dumny. 

Czasem jednak zdarza się, że inni próbu-

ją własnych sił poza granicami kraju, pra-

cują tam jakiś czas, ale część z nich wraca 

z powrotem.

- Czy młodzi ludzie są zainteresowani wykony-

waniem zawodów rzemieślniczych?

- Owszem, są chętni do pracy. Jed-

nak moim zdaniem brakuje odpowied-

niego przygotowania młodych chłopa-

ków do praktycznej nauki zawodu oraz 

odpowiedniego doradztwa zawodowego, 

które mogłoby im pomóc wybrać odpo-

wiedni zawód zgodny z ich zdolnościami, 

zainteresowaniami oraz predyspozycja-

mi. Moim zdaniem fachowo wykonane 

usługi budowlane zawsze będą się cie-

szyły zainteresowaniem, więc pozostaje 

mi tylko dbać o ich jakość oraz termino-

wość wykonania.

Andrzej Maciuszek to wszechstronnie 
wykształcony rzemieślnik prowadzący 
swoją działalność gospodarczą w bran-
ży budowlanej na terenie Sądecczyzny. 
W swojej rodzinnej firmie nieustannie 
wprowadza innowacje, technologie oraz 
inwestuje w sprzęt i narzędzia. Dodatko-
wo Andrzej Maciuszek to doświadczony 
nauczyciel zawodu oraz wychowawca 
adeptów zawodów budowlanych, którzy 
niejednokrotnie zdobywali laury w kon-
kursach wiedzy i sztuki dotyczącej da-
nego zawodu. 
Firma rodzinna TAP – MAL już od wie-
lu lat kontynuuje rodzinne tradycje za-
wodowe oraz prowadzi własne zakłady 
rzemieślnicze.  
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Jubileusz 130-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu
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Historia naszej firmy rozpoczęła się w 1984r. Pa-

sja do tworzenia, zamiłowanie do tradycji i wpojo-

ne wartości, z drugiej strony chęć rozwoju i zdoby-

wania wiedzy - to wszystko sprawiło, iż właściciel 

firmy Andrzej Grygiel ponad 30 lat temu rozpoczął 

działalność gospodarczą. Dostrzegając codzienne 

potrzeby rolników firma w początkowym okresie 

świadczyła usługi ślusarskie w zakresie produkcji 

i naprawy części i maszyn rolniczych. 

Otwarcie na nowe wyzwania i konsekwen-

cja w działaniu sprzyjały dynamicznemu rozwo-

jowi firmy.  

Usługi ślusarskie szybko ewaluowały w kierun-

ku kooperacji z sektorem kolejowym oraz wy-

twarzania maszyn i urządzeń. Praktyczna znajo-

mość pracy na roli w trudnych, górskich terenach, 

pozwoliła na wprowadzenie na rynek i opaten-

towanie własnego wyrobu dostosowanego do 

potrzeb lokalnych - rozrzutnika obornika, który 

produkowany jest nadal w  tradycyjnej formie jak 

również jako innowacyjne wielofunkcyjne urzą-

dzenie rolnicze BESKID.    

Dziś usługi ślusarskie są jedną z profesjonal-

nych usług świadczonych w zakresie obróbki me-

talu CNC. Oddana do użytku w 2015 roku hala 

produkcyjna z własnym działem badawczo-roz-

wojowym wyposażona w nowoczesny park ma-

szynowy sterowany numerycznie, pozwala na 

świadczenie usług i produkcję elementów o wy-

sokich parametrach precyzji, jakości wykonania 

i powtarzalności. Wysokowydajne obrabiarki CNC, 

cięcie laserem, zaginanie i wycinanie na prasach 

krawędziowych,  hydraulicznych, plastyczna ob-

róbka metalu na zimno, spawane manualne i za 

pomocą robota spawalniczego oraz rygorystycz-

na kontrola jakości na każdym etapie procesu pro-

dukcji przekonuje nawet najbardziej wymagających 

klientów. Dodatkowo własny dział badawczo-roz-

wojowy składając się z wykwalifikowanej kadry 

doświadczonych konstruktorów i technologów 

pracujących na nowoczesnych stanowiskach pro-

jektowych wyposażonych w profesjonalne opro-

gramowania, pozwala nam tworzyć coraz lepsze 

produkty i doskonalić świadczone usługi. 

Kolejnym solidnym fundamentem naszej dzia-

łalności stały się usługi budowlane, które obecnie 

są świadczone w charakterze Generalnego Wy-

konawstwa Inwestycji. Pozostawiane „nasze śla-

dy na  ziemi” to ponad 100 zamówień na budowę 

lub modernizacje budynków użyteczności publicz-

nej, obiektów administracyjnych, sportowych i re-

kreacyjnych, konserwacji i renowacji zabytków. 

Potwierdzeniem jakości zrealizowanych zadań są 

uzyskane referencje i zadowolenie zarówno inwe-

storów jak i  użytkowników wzniesionych obiektów. 

W 2005 r. powstał GRAND Chotowa Hotel***

SPA&RESORT - obiekt rekreacyjno-wypoczynko-

wy położony na granicy dwóch województw: ma-

łopolskiego i podkarpackiego.  GRAND CHOTOWA 

to niezwykłe miejsce, które stworzyła natura - po-

magamy innym czerpać z jej darów. Pośród 11 ha 

lasów sosnowo-dębowych i zalewu z czystą, prze-

pływową wodą, piaszczystą plażą mogą  wypo-

czywać rodziny korzystający z atrakcji terenowych: 

parku linowego, tyrolki, ścianki wspinaczkowej  oraz 

bogato wyposażonej strefy SPA  z basenem, sau-

nami, kriokomorą i gabinetami masażu. Ponadto 

obiekt posiada rozbudowaną ofertę dla organizacji 

spotkań biznesowych, imprez okolicznościowych, 

obozów i kolonii dla młodzieży. 

Przewagą naszej firmy są ludzie, od początku 

widzieliśmy, że to najlepsza inwestycja. GRAND 

dzisiaj to nasz wspólny sukces, sukces wzajem-

nego zaufania i zaangażowania ludzi, którzy każ-

dego dnia nie boją się sięgać po nowe wyzwa-

nia. Nasi pracownicy to osoby, które podzielają 

nasz sposób myślenia; otwarci na nowe rozwią-

zania, zaangażowani i sumienni, którzy wspar-

ci nowoczesnym potencjałem technicznym 

pozwalają wyznaczać i osiągać nawet najbar-

dziej ambitne cele. Nasze główne wartości to 

odpowiedzialność i uczciwość, które decydują 

o trwałości firmy i zaufaniu ze strony Klientów. 

Dzisiaj GRAND to rozpoznawalna marka po-

parta potencjałem budowanym przez wiele lat. To  

zaangażowanie ludzi, którzy nie boją się czerpać 

z siebie i życia pełnymi garściami. Nasz wspólny 

kierunek to sukces, „zwykła praca robiona w nie-

zwykły sposób”. 

„Sukces to coś więcej niż pieniądze. To praca, 

możliwość tworzenia, wyznaczanie celów 

i ich osiąganie. To zwykła praca robiona 

w niezwykły sposób”

 Nikodem Marszałek 

Pierwszy szyld 1984 Zakład Ślusarski 
Jasienna 200

Nowe logo

To już historia

Nowy park maszynowy

2015 - nowa siedziba

GRAND Andrzej Grygiel 
30 lat tradycji i doświadczenia

www.grand200.pl
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Poddasze kamienicy przy ulicy Lwow-
skiej 13 w Nowym Sączu jest świadkiem 
historii. Przez rok mieszkali tam Żydzi, 
a na parterze swoją kwaterę mie-
li członkowie Armii Krajowej. To dom 
rodzinny dziś 95-letniego Władysła-
wa Żaroffe, społecznika, byłego akow-
ca, od niedawna Honorowego Amba-
sadora Sądeckiego Sztetlu. 

Dom pana Władysława wypeł-
nia duch historii. Nad wersalką 
w salonie wiszą zdjęcia jego rodzi-
ców - Waleriana i Marii, z domu 
Sieradzkiej. Kamienica jest własno-
ścią rodziny od 1908 roku. Ojciec, 
o francuskich korzeniach, „coś zna-
czył w Sączu”, jak mówi jego syn. 
Kilkakrotnie był radnym. W 1912 
roku założył Towarzystwo Wio-
ślarskie na Wenecji, popularnym  
wówczas miejscu wypoczynkowym 
w pobliżu mostu kolejowego. Był 
starszym asesorem na kolei i pre-
zesem Związku Kolejarzy Polskich 
w Nowym Sączu, a później w ca-
łym województwie. Często gościł 
u siebie prezydenta Stanisława No-
wakowskiego, starostę Macieja Ła-
cha, burmistrza Romana Sichrawę.

Niekończąca się wędrówka
Walerian nie krył swojej niechęci 

do Niemców. Jeszcze przed wybu-
chem wojny wielu z nich pozbawił 
pracy na kolei. W 1939 r. rodzi-
na Żaroffe spakowała swój dobytek 
i uciekła z domu. 

W kamienicy została tylko słu-
żąca, kot i pies – ich Niemcy by 
nie skrzywdzili. Państwo Żaroffe 
z dziećmi skierowali się do przy-
jaciela w Miłkowej, który zawiózł 
ich do Gromnika, skąd pieszo do-
tarli aż do Przemyśla. Tam wsiedli 
do pociągu w kierunku Tarnopo-
lu. Wędrówce nie było końca. Ro-
dzina Żaroffe szukała schronienia 
u ciotki, lwowskiej nauczyciel-
ki. W tym samym czasie NKWD 
aresztowało już pierwszych Pola-
ków. 17-letni wówczas Władysław 
chciał złapać za broń i walczyć, ale 
broni nie było. Z niebezpiecznego 
Lwowa trzeba było wrócić do ro-
dzinnego Nowego Sącza. Niestety, 
już bez ojca, który musiał pozostać 
w Krakowie. Po wojnie trafił do 
więzienia i zmarł. 

Kamienica w getcie 
Maria Żaroffe wróciła do domu 

z dziećmi, bez męża i bez majątku. 
Przez około rok kamienica znaj-
dowała się na terenie getta, obej-
mującego część ulicy Lwowskiej. 
Zamieszkałych tu Żydów później 
przeniesiono do właściwego getta 

w zamkowej dzielnicy Nowego 
Sącza. Getto funkcjonowało do 
1942 roku. W niedzielę 23 sierp-
nia tego roku Władysław na wła-
sne oczy zobaczył zagładę sądec-
kich Żydów. 

- Wracałem od strony ulicy 
Tarnowskiej, kiedy się to dzia-
ło. Pierwszy szedł Koerbel, sądec-
ki lekarz - opowiada o tym tra-
gicznym wydarzeniu jego ostatni 
świadek. - Nie bałem się. Przyglą-
dało się temu wielu innych Pola-
ków. Nie wiedzieliśmy, gdzie ich 

zabierają. Mówiono, że to kolejne 
przesiedlenie, tym razem może na 
Madagaskar. 

Nie widział, lecz słyszał, że 
Niemcy prowadzili wtedy Żydów 
bocznymi uliczkami miasta aż na 
dworzec kolejowy.

Władziu, robimy u ciebie 
kwaterę! 

- Tak miał powiedzieć Zbyszek 
Ryś, AK-owiec i kurier, który orga-
nizował przerzuty polskich żołnierzy, 
szczególnie na Węgry – wspomina 

pan Władysław. On sam od począt-
ku wojny angażował się w konspi-
rację. Dziś jest podporucznikiem. 
Przez jego dom przewinęło się wiele 
osób, poszukiwanych przez gesta-
po. Te tajemnicze postacie, przy-
chodzące i odchodzące, znajdowały 
u Żaroffów schronienie. Potem od-
prowadzano ich w okolice kościoła 
kolejowego, i dalej, w stronę Piw-
nicznej, Słowacji i Węgier. Pod da-
chem kamienicy na ul. Lwowskiej 
13 ukrywał się Jan Karski - czło-
wiek, który przekazał informację 
o holocauście na zachód Europy. 

- Pamiętam, jak bardzo mnie 
zaintrygował. Zachowywał się 
inaczej, bardziej pewnie. Chciał, 
żebym pokazał mu, gdzie jest wię-
zienie i gdzie mieszkają Żydzi - 
opowiada o Karskim Żaroffe. 

- Pytałem Rysia o niego, ale ten 
nie chciał mi nic powiedzieć, cho-
ciaż byłem jednym z nich. Wie-
dział, że to niebezpieczne.

Mistrz więziennych szachów 
Był styczeń 1945 r. Piętnastu 

żołnierzy Armii Czerwonej spało 
w domu Żaroffów. Na drugi dzień 
okradli go z kilku zegarków bez 
większej wartości i poczęstowa-
li  zupą grochową. W kilka nocy 
później, enkawudziści z bronią 
w ręku wyprowadzili 23-letnie-
go Władysława do więzienia przy 
ulicy Pijarskiej. Chłopak rozpo-
znał wśród więźniów wielu są-
deczan. Któryś z nich zapytał go, 
czy umie grać w szachy. Umiał. 
Jeszcze wtedy nie wiedział, jak 

wielkie będzie to miało dla niego 
znaczenie... W szachach nie miał 
sobie równych. Pewnego razu do 
gry zaprosił go naczelnik wię-
zienia i Władysław wygrał. Po-
tem grywali częściej, przy kawie 
i ciastku. Komendant - Rosjanin, 
miłośnik gry królewskiej, umiał 
docenić lepszego rywala. 

- Ludzi wywozili na Sybir, a ja 
zostawałem - wspomina Włady-
sław. Naczelnik wykazał się dużą 
wdzięcznością i zwolnił szachi-
stę z więzienia tuż przed inter-
wencją UB.

Jakiś czas później więzienny 
mistrz szachowy wyjechał do Ka-
miennej Góry. Tam poznał swoją 
przyszłą żonę Augustynę Imie-
lę - ślązaczkę, wracającą właśnie 
z emigracji we Francji. Niedłu-
go potem kamienica przy Lwow-
skiej 13 pozyskała drugą gospo-
dynię i dwie małe lokatorki: córki 
państwa Żaroffów. Pan Włady-
sław zaczął pracę w sądeckim 
ZUS-ie. Wiele lat później zmar-
ła jego żona. Dziś pan Władysław 
ma 95 lat.

5 marca otrzymał tytuł Ho-
norowego Ambasadora Sądec-
kiego Sztetlu. Został doceniony 
za ogromną pracę dla utrwa-
lenia pamięci o sądeckich Ży-
dach. To on po wojnie opraco-
wał pierwsze plany getta. Widział 
marsze śmierci, zgromadził mnó-
stwo fotografii z tamtych wyda-
rzeń, a także wiele świadectw 
tego okresu.

ŁUKASZ POŁOMSKI, PAWEŁ PACIOREK 

Historia

Zakład Budowlany Usługowo Handlowy Koszut StanisławZakład Budowlany Usługowo Handlowy Koszut Stanisław
wykonuje tynki, wylewki, docieplenia pianą poliuretanowąwykonuje tynki, wylewki, docieplenia pianą poliuretanową

tel. 604 267 258tel. 604 267 258
      602 108 265      602 108 265

Czarny Potok 128, 33-390 ŁąckoCzarny Potok 128, 33-390 Łącko

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

 wznoszenie budynków - stany surowe

 konstrukcje murowe

 roboty wykonczeniowe

 tynki tradycyjne - GK - gladzie, flizy, terakota

doradztwo budowlane

Adam Smolen

US£UGI REMONTOWO-BUDOWLANE

- zelbetowe

wynajem: rusztowania, elem.szalunkowe, sprzet bud.

 wiezby dachowe - pokrycie

 w
40 lat dos iadczenia

technik budowlany z uprawnieniami

tel. (018) 471 11 23

       

       

502 370 392

       

       

Wygrał życie w szachy

Tytuł Honorowego Ambasadora Sądeckiego Sztetlu jest przyznawany na 
Sądecczyźnie osobom i instytucjom zaangażowanym w dialog między 
religijny i zasłużonym w dbaniu o dziedzictwo historyczne mniejszości naro-
dowych. Do tej pory statuetki Ambasadora przyznano: Markusowi Lustigowi 
(2015 r.), Annie Grygiel-Huyryn; Kazimierze i Józefowi Jaroszom (2016 r.), 
Mońkowi Goldfingerowi (2016 r.).
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Rekord

REKLAMA

  Stowarzyszenie TĘCZA działające na rzecz uczniów  niepełnosprawnych Specjalnego Stowarzyszenie TĘCZA działające na rzecz uczniów  niepełnosprawnych Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz  podopiecznych Wczesnego Wspomagania 

Rozwoju Dziecka w Nowym Sączu Rozwoju Dziecka w Nowym Sączu 
KRS   0000213810  NIP 734 27 39 019  REGON 492008658KRS   0000213810  NIP 734 27 39 019  REGON 492008658

KREDYT BANK 88  1500 1559 1215 5002 3997 0000KREDYT BANK 88  1500 1559 1215 5002 3997 0000

Ośrodka SOśrodka S

KRS: 0000375906  nr konta: 38 1240 4748 1111 0010 3801 2715KRS: 0000375906  nr konta: 38 1240 4748 1111 0010 3801 2715
bezpłatny program do rozliczenia PIT-u na:  bezpłatny program do rozliczenia PIT-u na:  www.okazdedziecko.plwww.okazdedziecko.pl

Rowerem po zaśnieżonych syberyjskich ostępach

Ojmiakon, to mała wieś w Jakucji, 
w której zanotowano najniższą tem-
peraturę powietrza na naszej plane-
cie. Walerjan Romanowski, to czło-
wiek, który przez 48 godzin jeździł 
rowerem w tym najzimniejszym 
miejscu na kuli ziemskiej, spraw-
dzając możliwości i ograniczenia 
ludzkiego organizmu. Końcowy efekt 
wyprawy – ustanowienie, kolejne-
go już w karierze tego niezwykłego 
sportowca, trafienie do Księgi rekor-
dów Guinnessa. 

Kiedy tej zimy przeciętny Polak 
niecierpliwie odliczał dni do zbli-
żającej się wiosny, trzej „pano-
wie W”: Walerjan, Romanowski, 
Wawrzyniec Kuc i Wacław Laba, 
członkowie sądecko-podhalań-
skiego oddziału Stowarzyszenia 
Współpracy Polska-Wschód, pa-
kowali plecaki i wybierali się na 
krótką, zagraniczną wyprawę. Od 
statystycznego Kowalskiego od-
różniał ich jedynie kierunek i cel 
wyjazdu – zamiast urokliwej pla-
ży nad ciepłym morzem - zaśnie-
żone ostępy syberyjskiej Jakucji, 

a zamiast odpoczynku na leżaku 
– ustanawianie rekordu w jeździe 
na rowerze w ekstremalnych wa-
runkach pogodowych.

- Syberia i arktyczna Rosja, są 
nam dobrze znane – mówi Waw-
rzyniec Kuc, jeden z organizato-
rów wyprawy Winter Bicycle Re-
cord Project. – W zeszłym roku, 
razem w Wacławem Labą wy-
braliśmy się m.in. na półwysep 
Jamał. Ale tegoroczna wyprawa 
była zupełnie inna, tym razem 
towarzyszył nam bowiem Wa-
lerjan Romanowski, który za-
mierzał ustanowić, kolejny już 
w swoim życiu, rekord Guinnes-
sa. Dlatego właśnie, w lutym tego 
roku, znaleźliśmy się w Jakucji.

Pochodzący z Wileńszczyzny 
42-letni sportowiec nie kryje, 
że do tej wyprawy przygotowy-
wał się przez wiele lat. – Dla ko-
goś, kto czynnie uprawia sport, 
przygotowania do takiego wy-
czynu trwają minimum 10 lat. Ja 
sam przygotowywałem się około 
15. I nie chodzi to tylko o kondy-
cję fizyczną, ale także o psychikę. 

Właściwie można powiedzieć, że 
to nie tyle sport, co po prostu pe-
wien styl życia. No i oczywiście 
do ustanawiania lub bicia re-
kordu Guinnessa potrzebny jest 
sztab ludzi, którzy pomogą na 
każdym etapie przygotowań. 

W przypadku Walerjana Ro-
manowskiego, chodziło nie tylko 
o towarzyszy wyprawy czyli 
Wawrzyńca Kuca i Wacława Labę, 
ale także o dietetyka i trenera, 
którzy pomagali utrzymać orga-
nizm w dobrej kondycji, zanim 
Polak z Wileńszczyzny w ogóle 
postawił stopę w Jakucji. Roma-
nowskiemu pomogły także po-
byty w specjalnej komorze kli-
matycznej, dawały one bowiem 
pewne wyobrażenie o zachowa-
niu organizmu w ekstremalnych 
warunkach pogodowych.

Właśnie, warunki pogodowe. 
W trakcie samego ustanawiania 
rekordu, temperatura powietrza 
w Ojmiakonie oscylowała wo-
kół minus 45 stopniu Celsjusza, 
a Walerjan Romanowski przeby-
wał na zewnątrz przez dwie doby, 

nie korzystając ani na chwilę 
z możliwości odpoczynku w cie-
płym pomieszczeniu. Ustanawia-
nie podobnego rekordu musia-
ło być zatem zaplanowane co do 
przysłowiowej minuty. - Przede 
wszystkim, zanim w ogóle wsia-
dłem na rower, musiałem sobie 
wyobrazić ten wysiłek krok po 
kroku, tak aby sensownie zapla-
nować wydatkowanie energii. 
Poza tym przez cały czas obser-
wowałem swój organizm, reago-
wałem na kryzysy, które poja-
wiały się niemal od samej chwili 
startu.

Choć Walerjan Romanowski 
w trakcie okrążeń wokół Ojmia-
konu był na trasie sam, jego to-
warzysze cały czas monitorowa-
li sytuację i czekali na niego na 
przygotowanych wcześniej przy-
stankach. – Musieliśmy dbać 
o posiłki, napoje, a także zmia-
nę ubrania – wspomina Waw-
rzyniec Kuc. – Wszystko musia-
ło być perfekcyjnie zaplanowane, 
bo pomyłka mogła być groźna 
w skutkach.

Znakomita kondycja fizyczna 
i psychiczna, świetne przygotowanie 
zespołu i dobrze rozplanowany wy-
siłek przyniosły upragniony skutek 
i w lutym tego roku Walerjan Roma-
nowski po raz kolejny w swoim życiu 
trafił do Księgi rekordów Guinnes-
sa. – Sam rekord rozbiliśmy na trzy 
mniejsze - 12 godzinny, 24 godzinny 
i wreszcie 48 godzinny, tak aby ci, 
którzy będą chcieli iść w moje śla-
dy, zdecydowali, który konkretnie 
rekord będą chcieli pobić.

Warto by potencjalni śmiałkowie 
zapamiętali słowa polskiego rekor-
dzisty, który twierdzi, że większość 
ograniczeń znajduje się w naszej gło-
wie, a możliwości ludzkiego organi-
zmu są większe niż nam się na ogół 
wydaje.

TATIANA BIELA

10 marca w Sądeckiej Biblioteki Pu-
blicznej odbył się finisaż wystawy 
„Na krawędzi świata”. dokumen-
tującej wyprawę na Syberię. Go-
ście obejrzeli także filmową rela-
cję z wyprawy do Jakucji.
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Już 5000 lat temu człowiek musiał rozwiązać kwe-

stię odchodów i moczu, które po nim zostawały 

i uprzykrzały mu życie. Dlatego wymyślił toaletę. Jed-

ne z  pierwszych toalet zaczęto używać już trzy ty-

siące lat przed naszą erą, dzisiaj toaleta jest dla ludzi 

oczywistością.

Historia powtarza się i obecnie mamy podobną sytu-

ację. Psy, jako zwierzęta domowe są nieodłączną czę-

ścią naszego życia i z tego powodu potrzebujemy ko-

niecznie rozwiązać problem psich odchodów i moczu.

W XXI wieku jest przecież nie do pomyślenia, aby od-

chody psów pozostawiane były w byle jakim miejscu.

Mamy rozwiązanie. Jest nim STACJA ECO DOG TO-

ILET – Ekologicznie i efektywnie rozwiązuje ona likwi-

dację i neutralizację psich odchodów w przestrzeni pu-

blicznej i w strefach mieszkalnych. Nie dochodzi tutaj 

do kontaktu psiego moczu oraz odchodów ze środo-

wiskiem i jego zanieczyszczenia.

STACJA ECO DOG TOILET służy do prostego i higie-

nicznego wyprowadzania psów. Urządzenie jest wy-

jątkowe nie tylko dzięki swojej unikalności, ale przede 

wszystkim pomaga zachować czyste środowisko dla 

nas wszystkich. 

10 powodów, dlaczego warto instalować 

STACJE ECO DOG TOILET 

1.  Koniec wnoszenia nieprzyjemnych „prezentów“ na 

butach do domu, do samochodu, do pracy… 

2.  Świat jest od razu bardziej pachnący – rozwiązany 

zostaje problem nieprzyjemnych zapachów,

3.  Czyste parki i  place zabaw pełne rodziców, któ-

rzy się nie martwią o zdrowie swoich dzieci i bawią-

cych się dzieci,

4.  Znika zagrożenie zakażenia się ludzi, przede wszyst-

kim dzieci i kobiet w ciąży, przez miliony bakterii i pa-

sożytów w psich odchodach,

5.  Zdrowsze psy dzięki obniżonemu ryzyku przeno-

szenia zakażenia z innych psów,

6.  Minimalizowanie ryzyka skażenia wód podziemnych, 

cieków wodnych i plaż niebezpiecznymi odchodami 

psimi, które spłukiwane są przez wodę deszczową,

7.  Obniżenie ryzyka zanieczyszczenia gleby,

8.  Właściciele psów mają obowiązek zbierania psich 

odchodów lub muszą płacić wysokie mandaty, za 

swoje zwierzęta płacą również podatki, jednak pań-

stwo w zamian nic im nie oferuje.

9.  Czystość ulic i parków podnosi jakość życia, pod-

nosi kulturę narodu i atrakcyjność miast oraz miej-

scowości dla ruchu turystycznego,

10.  Odchodzi kosztowne usuwanie skutków zanie-

czyszczenia środowiska przyrodniczego i  zabyt-

ków kulturalnych przez psie odchody,

„Wiedzieliście, że odchody psie należą do kategorii 

infekowanego i wywołującego  alergie odpadu i agen-

cja ochrony środowiska przyrodniczego USA (EPA) 

kwalifikuje psie odchody do jednakowej kategorii jak 

plamy ropy?„

STACJA ECO DOG TOILET pomoże zachować czy-

ste miasto.

Więcej informacji na stronie www.ecodogtoilet.com

Historyczny kamień milowy w walce o czystość miasta

10 powodów, dlaczego warto instalować STACJE ECO DOG TOILET

TEKST PROMOCYJNY

j.gasiorowska@ecodogtoilet.com

tel. 600 618 719

Kontrowersje

Śpię bardzo dobrze, bo mam czyste sumienie
Rozmowa z JERZYM 
WIDŁEM - sądeckim 
dziennikarzem, 
felietonistą DTS, 
komentatorem 
Regionalnej Telewizji 
Kablowej

- Jurek, zwykle siedzisz w tym stu-
dio jako komentator, jako ten, który 
ocenia innych. Dzisiaj role się odwró-
ciły, musisz ocenić sam siebie. Insty-
tut Pamięci Narodowej opublikował 
w swoich zasobach archiwalnych 
nowe materiały operacyjce, z których 
wynika - według danych Wojewódz-
kiego Urzędu Spraw Wewnętrznych 
w Nowym Sączu, iż istnieje teczka 
personalna tajnego współpracowni-
ka o pseudonimie „Wojtek” dotyczą-
ca Jerzego Widła, syna Franciszka ur. 
20 maja 1951 roku. Według Instytu-
tu Pamięci Narodowej byłeś tajnym 
współpracownikiem SB.

- Bawi mnie tak ksywa, pseu-
donim „Wojtek”. Skąd się to wzię-
ło i dlaczego teraz? Byłem kiedyś 
jakąś tam postacią… A w jakim 
okresie - bo ja się mało tym inte-
resuję - miałem być tym tajnym 
współpracownikiem?

- Tajnym współpracownikiem według 
tych dokumentów byłeś w latach 1986-
89, czyli na samym finiszu padające-
go systemu.

- No to ciekawostka.
- Co robiłeś w latach 1986-89? Gdzie 
pracowałeś?

- Byłem redaktorem naczelnym 
„Głosu ZNTK”. ZNTK wtedy, to 
był zakład zamknięty, strategicz-
ny, pod specjalnym nadzorem Służ-
by Bezpieczeństwa. I to był zakład, 

który był naszpikowany „esbola-
mi”, oczywiście tajnymi współ-
pracownikami i jakimiś jeszcze in-
nymi. Wtedy, po stanie wojennym, 
SB szalało, było na fali wznoszącej. 
Musieli pewnie robić frekwencję.
- Byłeś tajnym współpracownikiem SB?

- Na nikogo nie donosiłem, ni-
czego nie podpisywałem. Owszem, 
znałem dwóch „esboli”, oni co-
dziennie przychodzili do zakładu. 
Jeden nazywał się Kucharz, drugi 

Wysocki. On chyba jeszcze mieszka 
w Nowym Sączu na Wólkach. Ponoć 
później został pozytywnie zwery-
fikowany. Ci ludzie byli u nas co-
dziennie. Mieli taką marszrutę, że 
szli do dyrektora, do komitetu za-
kładowego partii, do związków za-
wodowych. Szarogęsili się, mie-
li wszystko.
- Ale czy przyszli do Ciebie i powiedzie-
li: zostań tajnym współpracownikiem?

- Nie, nie przyszli. Było tak: być 
może to był ten wspomniany 1986 
rok, kiedy esbek Kucharz zwrócił 
się do mnie oficjalnie, jako do re-
daktora naczelnego, o spotkanie, 
że chce ze mną porozmawiać. Py-
tał czy ewentualnie nie pisałbym 
jakichś analiz społeczno – politycz-
nych. Odpowiedziałem mu tak: pa-
nie, cokolwiek wiem, o tym co się 
dzieje w ZNTK, cokolwiek wiem 
z rozmów z ludźmi, to wszystko to 
ma swój wyraz w gazecie. Jest ga-
zeta, która ukazuje się co dwa tygo-
dnie, tam jest relacjonowanie wy-
darzeń, spotkań, sytuacji i tyle. Co 
ja panu mogę więcej powiedzieć? 
Ani mi na myśl nie przyszło podpi-
sywanie czegokolwiek.
- Proponowali Ci podpisanie jakichś 
papierów?

- Nie. Proponował mi tylko pisa-
nie tych analiz. Ja mówię: nic wię-
cej nie wiem oprócz tego, co jest 

w gazecie. I takie miałem spotkania 
z tym Kucharzem. Namolny był no-
tabene, bardzo namolny. Telefony 
i tak dalej. Ja mówię: panie, daj pan 
mi święty spokój (…)
- Jesteś ciekaw zawartości swojej teczki?

-  Nie jestem ciekaw, bo róż-
ne środowiska, nie tylko ZNTK, ale 
również środowisko dziennikar-
skie, było totalnie inwigilowane 
przez SB,. Pamiętam takiego czło-
wieka - kiedy spotykaliśmy się np. 
w „Gazecie Krakowskiej”, to tam 
przychodził niejaki Maciej Krajew-
ski, też „esbol”. To były spotkania, 
które miały czasem charakter na 
pół towarzyski. Również w komite-
cie partii czy na jakichś innych spo-
tkaniach kręcił się ten Kucharz. Ale 
to były spotkania publiczne, prawie 
nigdy w cztery oczy. Dwa razy mia-
łem spotkanie w cztery oczy z Ku-
charzem, ale generalnie nie zwraca-
łem na to uwagi. Poza tym, jak masz 
do czynienia z człowiekiem, któ-
rego niemal codziennie widzisz, to 
wiesz, że to jest „esbol”. I takie były 
te kontakty.
- Z tego, co opublikował Instytut Pamięci 
Narodowej wynika, że istnieją dwa tomy 
Twoich domniemanych donosów. Przy-
najmniej jeden tom liczy 86 stron mate-
riałów, które wyprodukowałeś.

- Ja wyprodukowałem 86 
stron??? To jest niebywała sprawa! 

Jerzy Wideł jako redaktor naczelny „Głosu ZNTK”
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Nigdy, niczego nie pisałem! Nie 
mam bladego pojęcia o czym mó-
wimy. 86 stron to jest dużo.
- Dzisiaj się z tego śmiejesz, a być może 
z powodu tego co opublikował IPN, czeka 
Cię w tej chwili, przynajmniej ostracyzm 
towarzyski. Co powiesz znajomym, któ-
rych będziesz spotykał na ulicy?

- Ostracyzm towarzyski? Kto 
mnie choć trochę zna, ten wie, że 
muchy bym nie skrzywdził. Do gło-
wy by mi nie przyszło, żeby popeł-
nić jakiś donos na kogokolwiek. To 
nie leży w moim charakterze. Więc 
te akta są dosyć interesujące.
- Masz świadomość, że czasami w to-
warzystwie, opowiadając komuś coś, 
lubiłeś wydawać oceny i ferować sądy.

- Ale to oczywiście, z pewno-
ścią tak było. Pewnie coś tam chlap-
nąłem, ale to nigdy nie było na 
tej zasadzie, że kogoś oczernia-
łem. Pamiętam jak dziś, że kiedy 
umarł Breżniew, wyraziłem opinię, 
że święto narodowe powinno być 
z tego tytułu. Wojtek, ja znałem 
tysiące ludzi, kręciłem się w róż-
nych środowiskach, ale przecież nie 
przyszłoby mi do głowy, żeby po-
pełnić jakiś donos na kogokolwiek!
- Pisałeś jakieś dokumenty, wziąłeś pie-
niądze od Służby Bezpieczeństwa?

- Ależ oczywiście, że żadnych 
pieniędzy nie brałem, żadnych do-
kumentów nie podpisywałem, żad-
nych kwitów nie pisałem, nawet 
tych wspomnianych już analiz. Ja 
nie wiem, skąd się te dokumen-
ty wzięły.

- Nie kusi Cię, żeby zaglądnąć do tych 
dwóch tomów i przeglądnąć 86 stron 
donosów, o autorstwo których jesteś 
podejrzewany?

- Zapewniam Cię, że kiedyś to 
zrobię. Śpię spokojnie, mam czy-
ste sumienie. Natomiast podejrze-
wam, że to są pewnie dokumen-
ty spreparowane przez „esboli” 
- Kucharza czy Wysockiego tego 
nie powiem.
- Zapytasz ich o to, jak będzie okazja?

- Przed paroma laty spotkałem 
Wysockiego, ponoć działał w UOP. 
Natomiast Kucharza nie spotka-
łem nigdy później. Nie wiem, czy 
on jest w Nowym Sączu, czy może 
go gdzie przenieśli, bo on ma tro-
chę ludzi na sumieniu, to był bar-
dzo aktywny esbek w ZNTK. On 
tam penetrował wszystkich - kie-
rownictwo i zwykłych ludzi, sza-
rych obywateli.
- Jurek, jeśli miałeś świadomość, że 
na podstawie rozmów towarzyskich, 
tych bardziej nieoficjalnych mogły po-
wstawać jakieś notatki, to dlaczego za-
kwalifikowano Cię jako tajnego współ-
pracownika, a nie jako tzw. „kontakt 
operacyjny”?

- Skąd mogę to wiedzieć? Może 
chciał się któryś wykazać. Przy-
sięgam Bogu, niczego nie podpi-
sywałem, na nikogo nie donosiłem. 
A jeszcze ciekawszy jest bardzo faj-
ny pseudonim, ksywa „Wojtek”. To 
miłe jest, takie pieszczotliwe. Taki 
„Wojtek bez portek”, który dono-
si na innych.

- Jeden z Twoich synów ma na imię 
Wojtek.

- I ja mam tak na drugie. Jestem 
Jerzy-Wojciech. Syn: Wojciech-Je-
rzy. Natomiast dlaczego „Wojtek”? 
Nie wiem. Chciałbym kiedyś spo-
tkać tę mordę esbecką, zwłaszcza 
tego Kucharza, który mnie naga-
bywał dwukrotnie. Chciałbym go 
zapytać, kto to spreparował?
- Instytut Pamięci Narodowej opubliko-
wał te informacje już jakiś czas temu. Ty o 
tym, że tam widniejesz, dowiedziałeś się 
z naszego telefonu.

- Ja się dowiedziałem dokładnie 
we środę, od Ciebie, że coś takie-
go jest w internecie. Bo ja, skąd ja 
to mogłem wiedzieć?
- Nie spałeś całą noc przed naszą 
rozmową?

- Spałem bardzo dobrze, bo 
mam czyste sumienie. Spałem, bo 
ja śpię dobrze generalnie. Nie mam  
sobie nic do zarzucenia, bo wiem, 
co robiłem. Natomiast ta epope-
ja w IPN, to 86 stron, to jest dla 
mnie ciekawostka. Niebawem po-
jadę i zobaczę, co tam jest w tych 
teczkach.
- Dlaczego się zdecydowałeś na tę roz-
mowę i wizytę w studio?

- Po pierwsze - bo nie mam nic 
do ukrycia, a po drugie mam ja-
kieś moralne zobowiązanie. Sko-
ro występowałem w telewizji i coś 
tam komentowałem, to nie chciał-
bym chować głowy w piasek, cza-
ić się. Pisywałem też do „Dobrego 
Tygodnika Sądeckiego”, więc nie 

unikam rozmowy. Jak mówię, nie 
mam nic sobie do zarzucenia. Nie 
chodzę bocznymi ulicami, nie kryję 
się przed ludźmi. I jeszcze jedno – 
gdzie wcześniej były te dokumenty, 
kiedy byłem aktywny zawodowo, 
kiedy od tych dokumentów mo-
gły zależeć losy mojej dalszej pracy 
i utrzymania rodziny?
- Od 1989 roku minęło  27 lat już pra-
wie i cały ten okres spędziłeś aktyw-
nie zawodowo.

- Dlatego przyszedłem tutaj 
na twoje zaproszeni. Trochę lu-
dzi mnie zna, trochę tych tekstów 
w życiu napisałem i czułbym się 
moralnie zgnębiony, że chowam 
głowę w piasek, chowam się, bo 

donosiłem na innych ludzi. Moż-
na powiedzieć, że cała moja praca 
polegała na donoszeniu, bo prze-
cież pisałem i w tygodnikach, 
w „Dzienniku Polskim” i w „Gaze-
cie Krakowskiej” i to jest dla mnie 
po prostu sprawa intrygująca. Mó-
wię to z uśmiechem, bo nie mam nic 
sobie do zarzucenia. Jestem czło-
wiekiem otwartym i szczerym. Ja 
się nie czaję, bo jak coś mam na ję-
zyku, to mówię i ja się przed ludźmi 
nie mam ochoty ukrywać.

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ

WYKORZYSTANO FRAGMENTY 
WYWIADU DLA REGIONALNEJ 

TELEWIZJI KABLOWEJ

Otworzyli Nowy Sącz na niepełnosprawność 
Stowarzyszenie Nadzieja przy ul. Freislera 10 w Nowym 

Sączu stworzyło dla niepełnosprawnych dzieci i mło-

dzieży z naszego miasta bezpieczny, szczęśliwy dom. 

Tutaj każdy czuje się jak u siebie. Społeczność tworzą 

osoby niepełnosprawne, ich najbliżsi, terapeuci oraz 

opiekunowie i wolontariusze.

- Wiemy o tych dzieciach prawie wszystko. Staramy się 

poznać ich problemy, radości, jesteśmy zarówno przy suk-

cesach, jak i porażkach. Dzięki temu możemy lepiej poma-

gać - mówi Jadwiga Jasińska, prezes Stowarzysze-

nia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych 

Ruchowo i Umysłowo „Nadzieja” w Nowym Sączu.

- Dawniej, gdy na ulicy pojawiało się dziecko czy doro-

sła osoba niepełnosprawna z widoczną dysfunkcją, przy-

glądano im się z dezaprobatą, zażenowaniem, czasem 

przestrachem. Teraz sporo się pod tym względem zmie-

niło – zauważa. 

Dzieci oraz młodzież niepełnosprawna korzystają 

ze świetlicy terapeutycznej, dziennego ośrodka re-

habilitacyjnego a dorośli z Warsztatów Terapii Zaję-

ciowej. Podopieczni do „Nadziei” uczęszczają chęt-

nie i często jest to ich drugi dom.

-Mamy takie dzieci, które przychodzą do nas codziennie. 

Inne – dwa, trzy razy w tygodniu. Zależy to od osoby, jak 

i od typu zajęć. Osób korzystających zarówno ze świetli-

cy, jak i warsztatów, jest w tym momencie ok. setka. Cza-

sem dostawiamy nawet stoły na świetlicy terapeutycznej, 

bo nie ma gdzie usiąść – podkreśla Jadwiga Jasińska. 

- Uczymy naszych podopiecznych samodzielności. Dzie-

ci uczą się  pracować w grupach, wykonywać codzienne 

czynności, realizować swoje pasje. Poznają codzienne ży-

cie. We własnych domach nie zawsze mają taką możliwość, 

warunki są różne. Pobyt w „Nadziei” to odskocznia od trud-

nej codzienności. Zarówno dla dzieci jak i dla rodziców, 

którzy mogą wreszcie mieć chwilę na odpoczynek, chwilę 

dla siebie. Rodzice powierzając nam swoje dzieci, okazują 

nam zaufanie. My natomiast staramy się aby dzieci otwie-

rały się na innych ludzi, nabierały nowych doświadczeń. 

- Działa u nas Grupa Teatralna „Nadziejowcy”. Jej członko-

wie  przygotowują spektakle i występują na scenie, co jest 

nie lada wyzwaniem. To nasza prawdziwa duma – podkre-

śla z uśmiechem pani Jadwiga.

- Nasza młodzież uwielbia także wyjazdu do Krakowa 

do teatru. Chodzimy również do kina. Współpraca z nowo-

sądeckim „Sokołem” układa się wspaniale. Bywa, że dzie-

ciaki i młodzież mają salę kinową tylko dla siebie! – doda-

je pani Jadwiga. 

Stowarzyszenie „Nadzieja”, dzięki współpracy 

z Urzędem Miasta Nowego Sącza oraz z Małopol-

skim  Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilita-

cji Osób Niepełnosprawnych wzbogaciło się o nowy  

samochód na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej. 

- Stary był już mocno zużyty. Dzieci i młodzież trzeba 

przecież przewozić na codzienne zajęcia, na basen. Nie tak 

dawno wybraliśmy się na kulig w Regietowie, w którym wzię-

li udział nasi podopieczni.  

W Warsztatach Terapii Zajęciowej podopieczni biorą 

udział w zajęciach modelarskich, gospodarstwa domowego, 

krawiecko-hafciarskich, czy też ogrodniczo-hodowlanych. 

Ostatnio uruchomiliśmy nową grupę - pracownię świec i rę-

kodzieła. W grupach powstają piękne wyroby, którymi mło-

dzież chwali się na różnych kiermaszach i wystawach. 

- Dzieci chętnie do nas przychodzą, niektóre na tyle już 

się usamodzielniły, że same przyjeżdżają autobusem. U nas 

jest czas na zabawę i na naukę samodzielnego życia. Czasa-

mi nagrywamy dzieci podczas zajęć w grupie przedszkolnej, 

a potem pokazujemy nagrania rodzicom - bywa, że są za-

skoczeni, że ich dziecko potrafi tak aktywne współpracować 

w grupie, ponieważ w domu zachowują się zupełnie inaczej.

- Nasi podopieczni mogą się uczyć do 26. roku życia - tak 

stanowi prawo. Później możliwości jest niestety coraz mniej. 

Niewiele jest takich placówek jak nasza. Nasi podopieczni 

mają wiele osiągnięć, nagród i wyróżnień. Kilka osób ukoń-

czyło studia, niektórzy znajdują pracę. 

Jest to oczywiście mniejszość, jednak cieszą nasz wszyst-

kie sukcesy - podsumowuje Jadwiga Jasińska.

 AGNIESZKA MAŁECKA

Pracownia świec i rękodzieła przygotowuje ozdoby wielkanocne Grupa świetlicowa z przytulanką
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O tym się mówi

Prawa nie są nam dane raz na zawsze
Rozmowa z BARBARĄ 
ŻYTKOWICZ – organizatorką 
sądeckich protestów kobiet

- W niespełna pół roku, stała się Pani twa-
rzą sądeckich protestów przeciw posunię-
ciom rządzącej ekipy w sferze szeroko poję-
tych praw kobiet. 

- Muszę przyznać, że do niedawna nie in-
teresowałam się szczególnie polityką, ani też 
nie uczestniczyłam w życiu publicznym. Jed-
nak kolejne posunięcia obecnych władz za-
częły budzić u mnie coraz większy niepo-
kój i rodzić obawy o przyszłą sytuację kobiet 
w naszym kraju. Tydzień przed zorganizo-
waniem protestu w Nowym Sączu, byłam 
w Krakowie na manifestacji. Po części poje-
chałam tam z czysto osobistych powodów, 
ale uczestnictwo w krakowskim proteście 
w dużym stopniu zmieniło moje nastawienie.
- W jaki sposób?

- Doznałam tam swoistego objawienia. 
Doświadczyłam poczucia prawdziwej wspól-
noty i siły jaką daje bycie z kobietami, któ-
re łączy wspólny cel. Poczułam się czę-
ścią większej całości i zrozumiałam, że nie 
chodzi tu tylko o mnie i moje odczucia, ale 
też o inne kobiety i o walkę o wspólne cele. 
Uświadomiłam sobie także, że prawa nie są 
nam dane raz na zawsze, i że często niestety 
trzeba o nie walczyć. 
- I postanowiła Pani przekuć swoje indywidualne 
odczucia w konkretne działanie? 

- Uznałam, że głos przeciwu wobec obec-
nej sytuacji potrzebny jest również w No-
wym Sączu. Umieściłam apel do Sądeczanek 
na Facebooku, mając oczywiście świado-
mość, że w naszym mieście może nie być 
odzewu. Prosiłam kobiety, żeby solidaryzo-
wały się w prosty sposób – przyszły ubrane 
na czarno do pracy, wzięły dzień wolny, lub 
chociaż przypięły czarną wstążkę. W spra-
wę włączyła się także organizacja Dziewu-
chy Dziewuchom i tak to poszło. Zorgani-
zowałyśmy czarny protest 3 października, 
a potem kolejne. Ale wiedziałyśmy, że to 
dopiero początek.
- Początek czego?

- Początek walki o coś, co jeszcze do nie-
dawna wydawało się względnie oczywiste 
– czyli o prawo kobiet do szeroko pojętego 

prawa wyboru w swoim życiu. Wiedzia-
łyśmy, że obecne władze będą próbowa-
ły podejmować kolejne kroki, by te prawa 
ograniczać, i uznałam, że w tej sytuacji nie 
można milczeć, trzeba działać. 
- Jakie konkretne posunięcia obecnych władz 
wzbudzają w Pani niepokój i zmuszają do 
działania?

- Na wstępie muszę sprostować jed-
ną rzecz. Nasi krytycy często automatycz-
nie łączą protesty z kwestią aborcji i spro-
wadzają cały problem do tego, że chcemy 
bez ograniczeń usuwać ciąże bądź, że na-
wołujemy do tego. To kompletna bzdura 
i całkowite niezrozumienie problemu. Choć 
prostesty w październiku wywołane były 
próbami podważenia od dawna funkcjonu-
jącego kompromisu w sprawie aborcji, na-
sza walka ma o wiele szerszy wymiar. Tu nie 
chodzi tylko o prawo do przerwania ciąży 
w sytuacjach określonych przez kompro-
mis, ale także o prawo do edukacji seksu-
alnej, do leczenia metodą in vitro, do god-
nej i zgodnej ze współczesnymi standardami 
opieki medycznej, w tym okołoporodowej, 
do ochrony przed szeroko pojęta przemo-
cą, w tym niestety często domową. Tak na-
prawdę chodzi tu nie tylko o prawa kobiet, 
ale po prostu o prawa człowieka do życia 
w państwie, które kieruje się świeckimi 
prawami, a nie tymi, które dyktuje Ko-
ściół. A także o to, żeby kobiety zaczęły być 
w końcu traktowane podmiotowo, a nie jak 
pionki w jakichś grach uprawianych przez 
polityków różnych opcji.

- Rozumiem, że protesty nie są wyrazem jedno-
czesnego poparcia dla jakieś konkretnej partii?

- Absolutnie nie. Nasz ruch jest apo-
lityczny, łączy kobiety o różnych prze-
konaniach. Ja sama nie należę i nigdy nie 
należałam do żadnej partii. Tu chodzi 
o podstawowe prawo kobiet do decydowania 
o swoim życiu. Tylko tyle i aż tyle.
- A z jakimi reakcjami spotkała się Pani w No-
wym Sączu?

- Z bardzo różnymi. Było sporo słów po-
parcia, często od ludzi pochodzących z oko-
licznych miejscowości, którzy pojawiali się 
na protestach. I niestety sporo wyjątkowo 
ordynarnego hejtu, kierowanego także oso-
biście pod moim adresem. To dla mnie bar-
dzo przykre, tym bardziej, że sama staram 
się podchodzić do ludzi z szacunkiem, ni-
kogo nie obrażam. Rozumiem, że każdy ma 
swoje poglądy i walczę o to, żebym i ja mia-
ła prawo do życia zgodnie z moim systemem 
wartości. Nie zmuszam nikogo, żeby po-
stępował niezgodnie ze swoim sumieniem, 
ale sama też nie chce żyć w państwie, któ-
re ogranicza moje podstawowe swobody.
- I co dalej? Zamierza się Pani wycofać?

- Nie. Choć nie ukrywam, że nie jest mi 
łatwo. W końcu jak każdy człowiek mam 
poczucie własnej godności, mam uczucia, 
mam rodzinę, która także może być obiek-
tem niechęci czy agresji. Ale pomimo róż-
nych reakcji milczeć nie zamierzam, bo 
stawka jest w tym wypadku zbyt wysoka.

ROZMAWIAŁA TATIANA BIELA
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Ty też możesz pomóc

Mimo trosk, uśmiech nie znika z ich twarzy
8-letnia Wiktoria Wielądek to wesoła, 
pogodna dziewczynka. Uwielbia ba-
wić się ze swoim pieskiem Lili. Wolny 
czas spędza na malowaniu, zwłaszcza 
łąk pełnych kwiatów. Niestety, jej co-
dzienność nie jest tak do końca beztro-
ska. Mała zmaga się z rzadką chorobą 
genetyczną, jaką jest mukowiscydoza. 

- Byliśmy bardzo szczęśliwi, gdy 
w 2009 r. przyszła na świat na-
sza córeczka. Nie obserwowaliśmy 
żadnych niepokojących objawów, 
wyniki badań przesiewowych tak-
że były w porządku. Niestety nie-
pokoiły nas coraz częstsze infekcje 
dróg oddechowych - mówi mama 
Wiktorii, Marta Wielądek.

Rodzice zaczęli podejrzewać naj-
gorsze. W 9. miesiącu życia dziew-
czynka poddana została testowi 
chlorkowemu. Test ten, niestety, 
potwierdził obawy rodziców, któ-
rzy znali chorobę, bo na mukowi-
scydozę chorują ich starsi synowie. 

- Od tej pory walczymy o każ-
dy dzień małej. Wikusia daje nam 
wiele radości. Mamy nadzie-
ję, że nigdy nie braknie nam sił 
w walce o jej oddech i uśmiech... 
Od niedawna córka ma naucza-
nie indywidualne. Wikusia bar-
dzo dobrze się uczy, zbiera same 
piątki i szóstki. Najbardziej lubi 
angielski – ma swoją ulubioną 

panią Gosię, którą wprost uwiel-
bia. Córka jest bardzo wesołą 
dziewczynką - opowiada mama 
Wiktorii. Sama musiała zrezygno-
wać z pracy zawodowej, aby móc 
opiekować się synami i córką. Ro-
dzinę utrzymuje ojciec.

Wiktoria musi zażywać dro-
gie leki oraz witaminy posiada-
jące specjalny atest. Do posiłków 
przyjmuje enzymy, codziennie ma 
inhalacje. Nie wygląda na swoje 
7 lat. Choroba powoduje, że jest 
bardzo szczupła.

- Ostatnio pojawił się u Wikusi 
problem niedożywienia oraz zmia-
ny oskrzelowe, kłopoty z wątro-
bą. Specjalne mleko i kaszki, bar-
dzo dużo kosztują. Córka cały czas 
jest pod opieką lekarzy z Rabki. Raz 
do roku jeździmy na specjalne ba-
dania. Musimy sobie jakoś radzić, 
mimo że jest nam bardzo ciężko. 
Dzienny koszt utrzymania małej 
jest bardzo wysoki. 

Jak wygląda typowy dzień 
Wiktorii?

- Najpierw mała wstaje, często 
z bolącym brzuszkiem, choroba 
niestety nierzadko powoduje bóle. 
Potem jest śniadanie, leki, inhala-
cje. Później lekcje i znów leki. Po-
siłek, leki i tak w kółko…. Dziś jest 
dobrze, ale jutro może być całkiem 
inaczej.

Mimo trosk, mama i córeczka 
starają się, by z ich twarzy nie zni-
kał uśmiech. Pytana o swoje zainte-
resowania, dziewczynka rezolutnie 
odpowiada: - Bardzo lubię malo-
wać. Projektuję także sukienki dla 
moich lalek.

- Wikusia często bawi się z na-
szą suczką Lili. Ubiera ją i wkła-
da do wózka - śmieje się Marta 
Wielądek. 

Wiktoria ma dwóch starszych 
braci, 20-letnich bliźniaków, Kami-
la i Patryka. Obydwaj również cier-
pią na mukowiscydozę.

- Najgorzej jest, gdy patrzę na 
cierpnie moich dzieci, jak kasz-
lą, mają kłopot z oddychaniem lub 
gdy łapie ich wysoka gorączka. Mu-
szę być silna, nie mam innego wyj-
ścia – stanowczo mówi mama. – Na 
szczęście nie jesteśmy sami. Poma-
ga nam bardzo Dorota Hedwig, pre-
zes Polskiego Towarzystwa Walki 
z Mukowiscydozą, lekarze z Rabki 
oraz nauczyciele z ósemki. 

Wiktoria jest uczennicą drugiej 
klasy w Szkole Podstawowej nr 8. 
7 maja pójdzie do I komunii świętej.

- Bardzo bym chciała, żeby mała 
dobrze się wtedy czuła i pięknie 
przeżyła ten dzień… - marzy się 
jej mamie.

AGNIESZKA MAŁECKA  

Rodzeństwu można pomóc kierując darowizny 
na konto Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. 

PKO BP S.A.O/Rabka
nr konta: 49 1020 3466 0000 9302 0002 3473 
z dopiskiem: Wielądek Kamil, Patryk i Wiktoria
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Twój klient mieszka na SłowacjiTwój klient mieszka na Słowacji

Zanim do Ciebie przyjedzie, Zanim do Ciebie przyjedzie, 
Ty dotrzyj do niego ze swoją reklamą!Ty dotrzyj do niego ze swoją reklamą!

“Dobry Tygodnik Sądecki” jest wyłącznym “Dobry Tygodnik Sądecki” jest wyłącznym 
partnerem “Regionalnych Novin” partnerem “Regionalnych Novin” 
– co tydzień 1,5 mln nakładu w całej Słowacji!– co tydzień 1,5 mln nakładu w całej Słowacji!

tel. 889 020 766, tel. 889 020 766, 
b.ziemba@dts24.pl;b.ziemba@dts24.pl;

orazoraz
tel. 530 032 633, tel. 530 032 633, 

k.magiera@dts24.pl;k.magiera@dts24.pl;

REKLAMA

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

17 marca, godz. 17., Dom Gotycki w Nowym Sączu – werni-
saż wystawy „Kiedy mniej znaczy więcej. Polski plakat artystyczny 
1945-2017 z kolekcji Krzysztofa Dydo”

17 marca, godz. 20., Centrum Handlowe „Gołąbkowice” – Wie-
czorne Wietrzenie Klasyków 

18 marca, godz. 19., Klub Bilardowy UFO w Nowym Sączu – 
Turniej Dart Cup

18 marca, godz. 19., Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari 
w Starym Sączu - Koncert Życzeń w wykonaniu Miejskiej Orkie-
stry Stary Sącz

19 marca, godz. 10., Klub Osiedlowy ALF Nowy Sącz – Giełda 
Akwarystyczno-Terrarystyczna 

19 marca, godz. 15., Teatr Nowy w Nowym Sączu – premiera 
spektaklu „Pinokio”

20 marca, godz. 11.15, Sala reprezentacyjna sądeckiego Ratusza 
– obchody 130-lecia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości 

20 marca, godz. 17., Sądecka Biblioteka Publiczna - wieczór po-
etycko - muzyczny „Bajgosie i Limerynie”

20 marca, godz. 17., siedzibie Centrum Informacji Turystycznej 
w Nowym Sączu przy ulicy Szwedzkiej 2 – „Przemijanie” - werni-
saż wystawy Anny Wilk

 (AM)

Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 
zaprasza 

do składania ofert na wynajem lokalu handlowego w nowo budowanym obiekcie 
przy ul.Kusocińskiego w Nowym Sączu.

Obiekt stanowić będzie zaplecze handlowo-usługowe dla Osiedla Błonie 
przy ul.29 Listopada i Kusocińskiego.

Powierzchnia użytkowa lokalu to 440 m2, w tym sala sprzedaży 271 m2.  
Przewidywany czas oddania obiektu do użytku – styczeń 2018 r.

Kontakt: STBS sp. z o.o., 29 Listopada 16a, 
tel. 18 540-11-70-540-11-80, mail: stbs@hoga.pl
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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

*okna  dachowe w komplecie z kołnierzem

Wyprzedaż 
okien 

dachowych 
SKYLIGHT, 

OKNA DACHOWE 
SKYLIGHT PREMIUM

SKYLIGHT

WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI 

DOSTĘPNE OD RĘKI

Drzwi 
wejściowe 

kolor: 
olcha, 
jabłoń, 

OPAL PLUS
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 standar-

dowy (120 mm) 

•  Ościeżnica metalowa kątowa, o 

szerokości profilu 105 mm.

DOSTĘPNE OD RĘKI

Bramy 

segmentowe 

2500 x 2100 

oraz 

2500 x 2250 

KOLOR: 

ZŁOTY DĄB , 

KOLOR ZŁOTY DĄB WYSOKIE PRZETŁOCZENIE

6 KOMOROWE OVLO
•  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 

profilowi nowoczesny i eleganc-

ki wygląd;

•  odporny na zabrudzenie i czynniki 

atmosferyczne, łatwy w utrzyma-

niu czystości;

•  szkło neutralne – nie daje efektu 

tzw. "brudnych firan";

•  przy zastosowaniu pakietu 3-szy-

bowego o współczynniku U=0.7 

Wm2K możesz zaoszczędzić nawet 

do 20% wydatków na ogrzewanie;

•  odpowiednią szczelność gwaran-

tują uszczelki z EPDM;

RRaabbat 455%%%%
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Jasło
ul. Kościuszki 44, 
tel: 013 445 23 29, 
e-mail: jaslo@tomexokna pl
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OKNA DRZWI BRAMY

Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 
e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

DRZWI
WEWNĘTRZNE
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Tu wyciągnięto do mnie pomocną dłoń
Rozmowa z ADRIANEM 
BASTĄ – piłkarzem 

- Ma Pan w planach na dłużej zostać 
w Sandecji, czy to tylko chwilowy przy-
stanek w celu odbudowania formy?

- Jak na razie moja umowa jest 
do końca obecnego sezonu, ale to 
oczywiście o niczym nie przesądza, 
bo jeśli obie strony będą zaintere-
sowane, to nic nie stoi na przeszko-
dzie, żeby ją przedłużyć. Od ponad 
roku leczyłem kontuzję i trudno 
było się spodziewać, żebym pod-
pisał dłuższą umowę po tak znacz-
nej przerwie. W tej chwili nie sku-
piam się na tym, co będzie dalej. 
Przede wszystkim liczą się treningi 
i chciałbym jak najwięcej grać. Je-
stem bardzo wdzięczny trenerom 
i działaczom Sandecji, że otrzyma-
łem szansę. Nie ma co ukrywać, że 
przez długą przerwę w grze wielu 
o mnie zapomniało. Jak się okaza-
ło, mogę liczyć na mój macierzysty 
klub, w Nowym Sączu wyciągnięto 
do mnie pomocną dłoń i postaram 
się odpłacić za zaufanie jak najlep-
szymi występami na boisku.

- Można już powiedzieć, że powoli wra-
ca Pan do dawnej dyspozycji?

- Na treningach pracuję bar-
dzo ciężko i staram się robić jak 
największe postępy. Buduję swo-
ją formę, ale jeszcze wiele wyzwań 
przede mną.

- Przed kontuzją miał Pan solidną po-
zycję w ekstraklasie. Najpierw pew-
ne miejsce w GKS Bełchatów, potem 
szybko wywalczona podstawowa jede-
nastka w Górniku Łęczna. Ciężka kon-
tuzja wszystko przekreśliła, można po-
wiedzieć, że stracił Pan wielka szansę.

- Na początku trudno było się 
pozbierać. Miałem za sobą okres 
bardzo dobrej gry i być może do 
tej pory grałbym w ekstrakla-
sie. Po cichu liczyłem na trans-
fer do mocniejszego klubu. Nie-
stety ułożyło się to wszystko dla 
mnie bardzo niekorzystnie. Kon-
tuzja była dla mnie dużym cio-
sem, roczna nieobecność w pił-
karskich rozgrywkach zrobiła 
swoje. Jednak w tej chwili nie 
dręczę się myślami o tym, co stra-
ciłem przez kontuzję i nie chcę 
gdybać. Gram w Sandecji, solidnej 
drużynie pierwszoligowej i mam 
nadzieję, że jeszcze w przyszłości 
zagram w ekstraklasie.

- Być może nawet w barwach Sandecji?
- Nie mam nic przeciwko temu, 

ale niedawno wznowiliśmy wio-
senne rozgrywki, przed nami 

jeszcze sporo spotkań. Nie ma co 
się nakręcać, chociaż w tej chwili 
wszystko wygląda bardzo dobrze.

- Dwa spotkania i zwycięstwo 4-0 
z Pogonią Siedlce i 5-0 z Zagłębiem So-
snowiec, to jest znakomity początek. 
Jednak w takiej sytuacji trudno będzie 
Panu wskoczyć to podstawowej jede-
nastki. „Nie zmienia się zwycięskie-
go składu”?

- Jeśli mielibyśmy we wszyst-
kich spotkaniach osiągać takie wy-
niki, to ja bez problemów mogę 
siedzieć na ławce rezerwowych 
i oklaskiwać moich kolegów z dru-
żyny. Jestem w Sandecji, żeby po-
móc zespołowi i prędzej czy później 
zapewne otrzymam szansę. Na ra-
zie pokornie czekam i ciężko pra-
cuję na treningach, jednocześnie 
jestem bardzo zadowolony z po-
stawy drużyny.

- Grał Pan kilka sezonów w ekstrakla-
sie, czy pod względem organizacyjnym 
między Sandecją a drużynami z naj-
wyższej klasy rozgrywkowej w Polsce 
jest duża przepaść?

- Słowo przepaść nie jest tutaj 
właściwe. Oczywiście nie ma się 
co oszukiwać, bo na pewno wi-
doczne różnice i niedociągnięcia 
występują. Wiadomo przecież, że 
ekstraklasowych wymogów nie 
spełnia chociażby stadion. Jednak 
w Niecieczy, niewielkiej miejsco-
wości pod Tarnowem, kilka lat 
temu też nikt nie myślał o ekstra-
klasie a jednak dali sobie radę. Je-
śli Sandecja będzie osiągała do-
bre wyniki i pojawi się szansa, to 
wierzę, że działacze, sponsorzy 
i władze miasta poradzą sobie pod 
względem organizacyjnym. Zada-
niem piłkarzy jest jak najlepsza gra 
na boisku, walka o ligowe punkty 
i na tym się skupiamy.

- Proces aklimatyzacji w Sandecji 
został już zakończony? Spotkał Pan 
w drużynie wielu znajomych?

- Z tym nie było żadnych pro-
blemów. Miło było wrócić do No-
wego Sącza, kibice Sandecji są 
fantastyczni, od razu poczułem się 
tutaj jak u siebie. W zespole rów-
nież mam wielu znajomych. Na 
przykład z Dawidem Szufrynem 
grałem jeszcze w Kolejarzu Stróże, 
a z Grzegorzem Baranem i Macie-
jem Małkowskim znamy się z GKS 
Bełchatów. Mam okazję w jednej 
drużynie występować wreszcie z 
Maćkiem Korzymem. W czasach 
gimnazjalnych chodziliśmy do tej 
samej klasy. Dlatego aklimatyza-
cja w Sandecji w moim przypadku 
przebiegła bardzo szybko.

ROZMAWIAŁ JACEK BUGAJSKI
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Nie żyje Jerzy Ligęza, jeden z naj-
bardziej znanych i cenionych tre-
nerów na ziemi sądeckiej. Zmarł po 
ciężkiej chorobie wieku 83 lat. Mógł 
poszczycić się bardzo bogatą karierą 
szkoleniową, był również cenionym 
działaczem piłkarskim.

Obok piłki nożnej jego wielką pasją 
było narciarstwo, a także inne sporty 
zimowe. Próbował swoich sił w nar-
ciarstwie alpejskim, biegach narciar-
skich i skokach narciarskich. W sa-
neczkowych dwójkach zdobył szóste 
miejsce na Mistrzostwach Polski. Jed-
nak największą sportową miłością 
była dla niego piłka nożna. Był wycho-
wankiem Sandecji Nowy Sącz. W cza-
sie studiów był zawodnikiem Polonii 
Warszawa i AZS AWF Warszawa, gdzie 
trenował m.in. pod okiem legendar-
nego Kazimierza Górskiego. Jako tre-
ner prowadził m.in. Sandecję, Duna-
jec Nowy Sącz, Limanovię Limanowa 
i Start Nowy Sącz. W latach 1978–
1992 na ziemi sądeckiej był koor-
dynatorem do spraw młodzieży 
z ramienia Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. Jeszcze w latach 2009- 2016 
roku był prezesem Rady Seniorów 
przy nowosądeckim OZPN. (JAB)

WSPOMNIENIE

Wielki trener 
i działacz sportowy
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