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REKLAMA

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA CZŁOWIEK Z DRUGIEJ STRONY

Imię i nazwisko: Jan Duda.
Urodziłem się: w maju! Właśnie miesiąc, a nie data dzienna czy rok są tu 
najważniejsze, bo w maju kwitnie cała przyroda!
Moja rodzina: dwie wspaniałe kobiety – żona i córka i dwóch równie wspa-
niałych synów.
Zajmowane stanowisko: obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Przebieg kariery zawodowej: zawsze prywatny przedsiębiorca! Nigdy na-
wet przez godzinę nie miałem szefa na sobą i nigdy nie przepracowałem 
ani minuty na państwowej posadzie. Obecnie moim pracodawcą są pol-
scy podatnicy.
Moją pierwszą wypłatę wydałem na: podręczniki i buty sportowe. U nas 
w domu obowiązywała zasada, że za pieniądze zarobione np. przy zbiorze 
owoców byliśmy zobowiązani wydać na swoją szkolną wyprawkę i buty.
Lubię jeść: jestem mięsożerny.
Po godzinach: praca w ogrodzie najskuteczniej mnie relaksuje.
Mój samochód: Ford Galaxy, nowiutki prosto z salonu. Uściślę – z salonu 
wyjechałem nim 18 lat temu i tak nim jeżdżę do dzisiaj. Było to moje jedy-
ne nowe auto jakie miałem.
Ostatnio czytałem: cofam się do lat szkolnych i aktualnie na mojej szaf-
ce przy łóżku leży „Przedwiośnie”. Regularnie czytuję prasę drukowa-
ną wszelkiej maści.
Na bezludną wyspę zabrałbym: strawę duchową w postaci Biblii, a jako 
podręcznik przetrwania książkę Hansa Hellmuta Kirsta – „08/15”.
Złości mnie: głupota ludzka.
Śmieszy mnie: to, że wszyscy się na wszystkim znają.
Cieszy mnie: praca w moim różanym ogrodzie, ale o tym już chyba 
wspominałem.
Uwagi DTS: poseł Jan Duda, współautor obowiązującej ustawy pozwala-
jącej na wycinkę drzew, w miniony weekend rozdawał na sądeckim ryn-
ku sadzonki. Obszerna rozmowa z Janem Dudą na str. 9.
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Suknia jak z królowej zdjęta
W Nowym Sączu została odtworzona suknia królowej Bar-
bary Radziwiłłówny, żony króla Zygmunta II Augusta. Pro-
cesem rekonstrukcji dowodziła prezes sądeckiej Fundacji 
Nomina Rosae Maria Molenda.

- Praca nad suknią była absorbująca i czaso-
chłonna. Staraliśmy się oddać rzeczywistość. Ory-
ginalna suknia Barbary, którą podziwiamy na por-
tretach, była wykonana z użyciem złota. My na takie 
szczegóły ze względów finansowych nie mogliśmy 
sobie pozwolić, jednak suknia ma dużą wartość ar-
tystyczną – opowiada Molenda.

Pierwowzorem dla rekonstrukcji sukni był obraz 
Lucasa Cranacha wykonany w 1553 roku.

- Wykonanie tego stroju kosztowało mnie wiele 
nerwów, ale efekt jest wspaniały. Postacie, których 
stroje zrekonstruowaliśmy, wybierałam kierując 
się ich niezwykłością. A Barbara była wielką miło-
ścią Zygmunta Augusta, na dodatek wkrótce po ślu-
bie umarła w ogromnych męczarniach – wspomina.

Bogato zdobiona suknia trafi do Kasztelu Głady-
szów w Szymbarku.

(AM) FO
T.

 P
IO

TR
 D

RO
ŹD

ZI
K



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

REKLAMA

Akcja DTS

Kamil - poszukiwacz nadziei chce być potrzebny
Kamil ma 23 lata i nie ma komputera. Kilka dni 
temu nie miał też telefonu. Ale co tam kompu-
ter, telefon... Kamil nie ma też matki, nie ma 
ojca, nie ma własnego domu, nie ma pracy. Ma 
za to marzenia. Chciałby mieć własną rodzi-
nę i być samodzielny. Nie ma pojęcia, kiedy to 
będzie możliwe. Jednego jest pewien: musi iść 
przez życie zupełnie inną drogą niż ta, którą po-
szli jego mama i brat. Mama piła. Brat odsiaduje 
wyrok za współudział w zabójstwie.

- Ale ja jestem przecież sobą. Chcę ina-
czej żyć, uczciwie zarabiać na siebie i ro-
dzinę, którą mam nadzieję kiedyś mieć 
– mówi.

Bez komputera i bez telefonu ciężko za-
cząć spełnianie takich marzeń, więc Kamil 
korzysta z gościnnych miejsc, gdzie ktoś 
życzliwy pozwala mu zasiąść przed monito-
rem i przejrzeć oferty pracy. Bywa gościem 
w sądeckiej bibliotece. Niedawno trafił też 
do biura, w którym codziennie do wieczora 
dyżuruje doradca zawodowy, albo pośred-
nik pracy. Biuro jest blisko miejsca, gdzie 
po trudnych życiowych przejściach Kamil 
znalazł dach nad głową.

Mieszka w domu wspólnoty Emaus pro-
wadzonym przez Nowosądeckie Towa-
rzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. 
O mieszkańcach tego domu mówi się „bez-
domni”, ale to nie do końca tak jest. Prze-
cież mają dom, tyle tylko, że wspólny 
i tymczasowy. Taki dom na przeczekanie 
do lepszych czasów. Dom – trampolinę do 
własnego kąta, na który każdy ma szansę 

zapracować. Kamil chce się od tej trampo-
liny odbić.

W biurze zlokalizowanym niemal po są-
siedzku z domem wspólnoty Emaus jej naj-
młodszy mieszkaniec trafił na kogoś, kto 
miał oczy i uszy otwarte. Ten ktoś to pani 
Magda. Magda jest doradcą zawodowym. 
Opowiedział jej swoją historię.

Urodził się w wiosce pod Tarnowem. 
Ojca nigdy nie poznał. Mama - alkoholicz-
ka zmarła, gdy był kilkuletnim chłopcem. 

Trafił pod opiekę babci, ale i ona odeszła do 
lepszego świata. Brat, Przemek też odszedł, 
tyle że do gorszego świata - za więzien-
ny mur. Siedzi już jakieś sześć lat. Posie-
dzi jeszcze trzy razy tyle. Rodziną zastęp-
czą dla Kamila zdecydowała się być jego 
ciocia mieszkająca w podsądeckiej Nisko-
wej. Tak trafił w okolice Nowego Sącza. 
W końcu nastał ten czas, gdy młody czło-
wiek powinien sam o siebie zadbać. Komuś, 
kto opuszcza rodzinę zastępczą, państwo 

daje do ręki kilka tysięcy złotych. Kamil do-
stał cztery tysiące. Rozeszły się.

- To głupie było, wiem…. Miałem kiep-
skie towarzystwo. Popełniłem błąd. Za-
miast wynająć jakiś pokój, rozpuściłem te 
pieniądze – wzdycha.

Do krewnej z Niskowej już nie wrócił. Do 
wyboru była ławka w parku lub wspólnota 
Emaus. Wybrał Emaus.

- To uczciwy młody człowiek. Nie mamy 
z nim żadnych kłopotów. Warto mu pomóc 
- mówi Robert Opoka, dyrektor domu. I do-
daje, że najlepszą pomocą byłaby rzeczywi-
ście praca. Na początek jakaś prosta. Taka, 
w której Kamil nabędzie zawodowej ogłady.

Skończył zawodówkę. Uczył się w kie-
runku chemii i technologii żywności. Zna 
na poziomie podstawowym język angiel-
ski, świetnie mu idzie obsługa kompute-
ra. Jest po kursie kelnerskim. Jak mówi – 
jego marzeniem jest praca przy obróbce 
filmów. Wie, że dziś to mało realny cel, ale 
może kiedyś… 

Gdy kilka dni temu przyszedł do biu-
ra przy ulicy Żeglarskiej, znów z prośbą 
o możliwość skorzystania z komputera, 
dostał od doradczyni - pani Magdy apa-
rat telefoniczny w prezencie. Obiecał, że 
postara się o to, żeby w aparacie była kar-
ta i żeby przyszły pracodawca mógł się do 
niego dodzwonić. A może Ty masz pracę 
dla Kamila, albo wiesz o kimś, kto mógłby 
dać mu szansę? Jeśli tak prosimy o kontakt 
z redakcją DTS.

IWONA KAMIEŃSKA
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Stypendium dla rodziny rannego strażaka
W Pałacu Prezydenckim w Warsza-
wie odbyła się uroczystość wręcze-
nia stypendiów rodzinom żołnierzy, 
policjantów i strażaków. Wśród wy-
różnionych znalazła się rodzina stra-
żaka Stanisława Zygmunta z Olszany 
w gminie Podegrodzie.

Powodem tego szczególnego po-
traktowania rodziny Zygmuntów 
był wypadek sprzed 19 lat, któ-
ry zdarzył się podczas pełnienia 
służby.

- Podczas jednej z akcji stra-
żackich zostałem ranny. Nie mo-
głem już pełnić służby. Miałem 
wtedy 33 lata - mówi dziś 52-let-
ni były strażak.

- Do Warszawy zostaliśmy za-
proszeni wraz z mężem i synem. 
O zaproszeniu powiadomiła nas Ko-
menda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym Sączu. Jesteśmy 
chyba jedyną rodziną z okolicy, któ-
rą spotkał taki zaszczyt. Nie rozgła-
szaliśmy tego wydarzenia, jednak 
uroczystość była transmitowana 
w telewizji i niektóre osoby z są-
siedztwa nas rozpoznały - opowia-
da Małgorzata Zygmunt.

Prezydent Andrzej Duda wraz 
z małżonką przekazał dyplomy sty-
pendialne 48 dzieciom rannych 
lub poległych na służbie żołnierzy, 
strażaków i pracowników służb 
publicznych. Stypendia zostały 
ufundowane przez Fundację „Do-
rastaj z Nami”.

- Nie dostaliśmy żadnych pie-
niędzy. Stypendium nie wiąże się 
z żadnymi korzyściami finanso-
wymi. Jest to zupełnie inna forma 
wsparcia. Chodzi o to, że gdy kie-
dyś któryś z naszych synów za-
pragnie kontynuować naukę, być 
może państwo w jakiś sposób sfi-
nansuje tę edukację - tłumaczy 
żona pana Stanisława.

Małgorzata i Stanisław Zygmun-
towie mają dwóch synów: Macie-
ja i Wojciecha.

- Starszy jest w klasie matu-
ralnej, drugi w liceum. Młodszy 
- Maciek marzy o przyszłości w 
wojsku. Stypendium może posłu-
ży na zakup munduru, a może na 
sfinansowaniu jakiegoś kursu... 
- zastanawiają się rodzice.

- Mąż był ratownikiem strażac-
kim i nurkiem. Pewnego razu po-
jechał na akcję w okolice Gród-
ka nad Dunajcem, gdzie ktoś 
z młodych ludzi utopił samochód w 
zalewie. Mąż był jedną z osób, któ-
ra go wyciągała. Podczas akcji zo-
stał poważnie ranny, groziła mu 
amputacja nogi. Miał wtedy 33 lata. 
Przez dwa miesiące przebywał ma 
Oddziale Intensywnej Terapii. Miał 
niedotlenienie mięśnia sercowego. 
Potem wymagał długiej rehabilitacji 

i dalszego leczenia. Bardzo wal-
czył o swoją sprawność, nigdy jed-
nak nie wrócił do pracy. Otrzy-
mał pierwszą grupę inwalidzką 
i całkowity zakaz pracy. Ja by-
łam wtedy w ciąży z naszym star-
szym synem Wojciechem - opowia-
da Małgorzata Zygmunt. - Zdarzeni 
sprzed 19 lat, zabroniono nam na-
wet nazywać wypadkiem. Była to 
okoliczność, z jaką każdy żołnierz, 
strażak, czy policjant, musi się li-
czyć udając się na akcję mającą na 
celu uratowanie drugiego człowie-
ka. Jest tego świadom. Jeśli na tym 
ucierpi, konsekwencje zawsze po-
nosi rodzina, która często nie jest 
w stanie normalnie funkcjonować 
po takiej tragedii - dodaje.

(AM)

Jakub Skrężyna i Samuel Margraf, 
uczniowie 11 Gimnazjum im. Ada-
ma Mickiewicza w Nowym Sączu 
będą kandydowali na posłów. Jakub 
i Samuel chcą trafić do Sejmu Dzieci 
i Młodzieży. XXIII sesja Sejmiku odbę-
dzie się 1 czerwca w Warszawie.

– Tworzymy dwuosobowy 
zespół. Hasło tegorocznej sesji 
brzmi: „Przestrzeń publiczna jako 
miejsce wolne od symboli pro-
pagujących systemy totalitar-
ne. Lokalni bohaterowie w prze-
strzeni publicznej” - mówi Jakub 
Skrężyna.

Aby móc kandydować do Sej-
mu, trzeba znaleźć miejsce dla 
upamiętnienia wybranych lokal-
nych bohaterów.

– Ważne, aby ludzie ci nie byli 
wcześniej w żaden sposób upa-
miętnieni. Przy pomocy historyka 
Grzegorza Olszewskiego wybra-
liśmy sześć postaci związanych 
z historią naszego miasta i dla 
niego zasłużonych. Są to: Frani-
szek Grotkowski, Adam Kozacz-
ka, Stanisław Miszke, Józef Woj-
tyga ojciec, Józef Wojtyga syn 
i Ryszard Mędlarski. Zamierzamy 

poświęcić im pamiątkowe kamie-
nie z wyrytym napisem oraz za-
sadzić sześć drzew i przygotować 
tablicę informującą o celach pro-
jektu - tłumaczą sądeccy kandy-
daci do Sejmu.

Plan upamiętnienia zasłużo-
nych dla miasta obywateli już 
zmienia się w czyn. Chłopcy mają 
zgodę Urzędu Miasta, który prze-
znaczy na ten cel część rabaty 
znajdującej się na Plantach tuż za 
pomnikiem Adama Mickiewicza. 
Teraz Jakub i Samuel czekają na 
opinię dyrektora Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków.

Pomysł podchwycił poseł An-
drzej Czerwiński.

– Zwołał swój zespół i obiecał 
pokryć część kosztów związa-
nych z projektem. O resztę pro-
sić będziemy lokalnych sponso-
rów - mówią chłopcy.

Realizacja projektu będzie 
kosztować kilka tysięcy złotych.

Ostatecznie o tym, czy sądeccy 
kandydaci dostaną się do Sejmu, 
zadecyduje Wszechnica Sejmowa 
oraz IPN, oceniające projekt mło-
dych sądeczan.

(TB)
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Równie  i Pa stwo 
mo ecie przyczyni  

si  do  przywracania 
normalno ci w ich 

ycie przekazuj c swój

 1% 
na rzecz Stowarzyszenia.

W zeznaniu podatkowym wystarczy 
wpisa  KRS: 0000016044.

Wszystkim, którzy nam zaufali 
– dzi kujemy z ca ego serca.

Nowy S cz ul. Freislera 10
www.nadzieja.sacz.pl

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjació  Dzieci Niepe nosprawnych 
„NADZIEJA”  w Nowym S czu wnosi rado  w ycie  i nadziej  

na popraw  zdrowia  dzieci i m odzie y niepe nosprawnej. 

Informacje
Walczą o miejsce w Sejmie

Kamienica do 
wyburzenia
We wtorek na sesji Rady Miasta zapadła 
decyzja kluczowa dla budowy ronda łą-
czącego ulice Krakowską, Starowiejską 
i Legionów. 

Rada podjęła decyzję o zakupie 
gruntu, na którym stoi kamieni-
ca przy ulicy Krakowskiej 34. Tam, 
gdzie dziś jest kamienica, kiedyś ru-
chliwa droga ma zatoczyć koło.

Aby można było przebudować ten 
fragment drogowej infrastruktury 
Nowego Sącza, charakterystyczny 
budynek na łuku drogi za mostem 
heleńskim musi zostać wyburzony.

Ponieważ nieruchomość  jest wła-
snością osób prywatnych, najpierw 
potrzebna była decyzja samorządu 
zobowiązująca prezydenta miasta do 
jej zakupu. Rondo, które powstałoby 
w tym miejscu, ma szansę odkorko-
wać przejazd z Nowego Sącza w stro-
nę Chełmca przez nowy most heleń-
ski. (IK)
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Ważny temat

Mrażek zdobi wiele ścian
Pamiętacie słynną zabawę: znajdź dzie-
sięć szczegółów, jakimi różnią się dwa 
obrazy? Proponujemy zatem: znajdź 
dziesięć szczegółów, którymi różnią się 
dwa obrazy Franciszka Mrażka. Jeden 
właśnie został w asyście kamer i fleszy 
zwrócony 70 lat po wojnie i trafił do są-
deckiego muzeum, drugi – niemal iden-
tyczny – od dziesięcioleci znajduje się w 
prywatnej kolekcji w Limanowej. I nikt 
się nim nie interesuje.

W ubiegłym tygodniu Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego z wielką pompą przekaza-
ło Muzeum Okręgowemu w Nowym 
Sączu obraz Franciszka Mrażka „Na 
przypiecku”. Przed II wojną świa-
tową obraz wisiał w pałacu w Spa-
le, który był siedzibą prezydenta 
Mościckiego. W czasie wojny sta-
cjonowały tam wojska Wermachtu. 
W 1945 r. uciekający Niemcy wy-
wieźli zrabowane stamtąd dzieła 
sztuki. Po latach obraz „Na przy-
piecku" wraz z albumem ze zdję-
ciami z wnętrza pałacu odziedziczył 
wnuk niemieckiego oficera stacjo-
nującego kiedyś w Spale. Wnuk po-
stanowił oddać dzieło Polsce. 14 
marca w Konsulacie Generalnym 
RP w Monachium przekazał je Mi-
nisterstwu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Z kolei ministerstwo, 
biorąc pod uwagę miejsce urodzenia 
Mrażka, powierzyło obraz, określany 
jako bezcenny, muzeum w Nowym 
Sączu. Piękny gest, wzruszająca uro-
czystość, bezcenny eksponat, ale…

Ale Mrażka - oprócz miejsca uro-
dzenia - niewiele z Nowym Sączem 
łączyło. A bezcenny obraz nie jest 
dziełem unikatowym, a tylko jedną 
z wersji tej samej pracy artysty. Wła-
śnie odnaleźliśmy w Limanowej nie-
mal identyczny obraz, którym nikt 
się nie interesuje.

Malarz z Limanowej, ale obraz 
w Sączu

Franciszek Mrażek wprawdzie 
urodził się w Nowym Sączu (7 stycz-
nia 1891 r.), ale nigdy tu nie miesz-
kał. Jego ojciec Juliusz był garba-
rzem, w Limanowej posiadał duży 
dom, który stał przy rynku. Franci-
szek ukończył tam szkołę podstawo-
wą, a do rodzinnego miasta wrócił 
po zesłaniu w głąb Rosji i tu miesz-
kał do śmierci. Ciekawostką jest, że 
swoją rodzinę utrzymywał wyłącz-
nie z malowania. Nabywcy z kraju 
i zagranicy zamawiali u niego por-
trety i pejzaże. Kształcił się zresztą 
w tym zakresie nie byle gdzie. Naj-
pierw w pracowni Aleksandra 
Mroczkowskiego - ucznia Jana Ma-
tejki. Później studiował malarstwo 
w Wiedniu, gdzie został sprowa-
dzony przez swoją ciotkę Baczyńską. 
W Akademii Sztuk Pięknych w 
Wiedniu komisja musiała wysoko 
ocenić jego prace, bo bez matu-
ry przyjęto go na studia. Malarstwa 
uczył się również w Monachium.

Gdy w czasie I wojny świato-
wej dostał się do niewoli w okoli-
cach Kamieńca Podolskiego, trafił 
na zesłanie do Rosji. Tam trudnił się 

malowaniem portretów. Po rewolu-
cji październikowej nie bez perype-
tii dotarł do rodzinnej Limanowej. 
Tu ożenił się z Józefą Michalską. Miał 
z nią czworo dzieci: synów Krzysz-
tofa i Kazimierza oraz córki: Stefa-
nię i Danutę.

Dlaczego zatem obraz malarza, 
który niezaprzeczalnie związany był 
z Limanową, trafił do Nowego Sącza?

- Muzeum w Nowym Sączu jest 
jedną z największych placówek na 
terenie Polski południowej. Do tego 
muzeum rejestrowanym, czyli po-
siadającym gwarancje ministerial-
ne, dlatego ministerstwo wybrało 
Nowy Sącz – twierdzi dyrektor Mu-
zeum Okręgowego w Nowym Sączu 
Robert Ślusarek.

Zawodu nie stara się ukryć dyrek-
tor Muzeum Regionalnego Ziemi Li-
manowskiej Magdalena Urbaniec.

- Artysta był limanowski. Tu 
mieszkał jego dziadek, ojciec, ro-
dzice matki, tu się ożenił, tu miał 
dzieci i wnuki. Nikt nas o to nie za-
pytał, nie poinformował o obrazie, 
choć to u nas znajduje się kolekcja 
obrazów Mrażka. Nikt nam nie za-
proponował przekazania obrazu. 
To kolejny przypadek, gdy zabytki 
z Limanowszczyzny idą do innego 
muzeum. Na dodatek media obie-
gła informacja, że Mrażek to arty-
sta sądecki - mówi.

Obraz podarowany Beckowi
Jak obraz „Na przypiecku” znalazł 

się w Spale? Dziś to historia praw-
dopodobnie nie do odtworzenia. 

Można przypuszczać, że ma to zwią-
zek ze znajomością Mrażka z mini-
strem spraw zagranicznych Józe-
fem Beckiem. Przed laty nieżyjący 
już syn Franciszka Mrażka, Krzysz-
tof, w rozmowie ze mną wspominał: 
- Po powrocie z Rosji ojciec rozpo-
czął budowę domu „na Kamieńcu”, 
w okolicach obecnego limanow-
skiego targowiska. Jednak z po-
wodu braku środków finansowych 
budowa stanęła. Do szkoły podsta-
wowej ojciec chodził razem z mi-
nistrem Beckiem. Napisał więc do 
niego list z prośbą o pomoc w bu-
dowie domu. Rzeczywiście otrzy-
mał wsparcie. Minister Beck przy-
słał mu list z podpisami ministrów 
oraz 500 zł. Wówczas była to rów-
nowartość pięciu pięknych krów, 
a więc spora suma.

Dyrektor Muzeum Okręgowe-
go w Nowym Sączu Robert Ślusarek 
potwierdza taką wersję.

- Możemy przypuszczać, że do 
pałacu w Spale, przez pewien czas 
użytkowanego przez Mościckie-
go, obraz trafił za sprawą przy-
jaźni Mrażka z Beckiem. Być może 
Mrażek w dowód podziękowania 
ofiarowywał go ministrowi. Ale 
nie mamy udokumentowanego po-
twierdzenia tego faktu.

Dziewczyn na przypiecku jest 
więcej

Ci, którzy zetknęli się wcześniej 
z malarstwem Mrażka, ze zdziwie-
niem spoglądali na przekazywany 
w blasku fleszy obraz. Jakim 

sposobem obraz, wcześniej nie-
znany, bo dopiero cudem odzyska-
ny, już kiedyś widzieli? Okazuje się, 
że przed dwoma laty na okładce lo-
kalnego pisma „Echo Limanow-
skie” ukazała się… niemal identycz-
na „Dziewczyna na przypiecku”.

- Planowałem wydanie albu-
mu malarstwa limanowskich ar-
tystów. Stąd zbieranie reprodukcji 
obrazów artystów wywodzących 
się z Limanowej. Samych foto-
graficznych reprodukcji obrazów 
Mrażka zgromadziłem około 60. 
Część ukazała się na łamach „Echa 
Limanowskiego”. Skąd reproduk-
cje? Udostępniają je mieszkańcy 
Limanowej,. m.in. nieżyjąca już 
pani Krystyna Bączkowska-Cynke. 
„Dziewczyna na przypiecku” jest 
fotografią obrazu, który udostępnił 
właśnie ktoś z Limanowej. Nieste-
ty, pamięć jest ulotna, a fotografii 
nie opisywałem, więc dziś trudno 
odtworzyć, do kogo obraz należy – 
mówi Stanisław Ociepka, redaktor 
naczelny „Echa Limanowskiego”.

O dziwo, dla dyrektora Rober-
ta Ślusarka ta informacja nie jest 
zaskoczeniem.

- Mam świadomość, że jest wię-
cej tego typu obrazów. Nie są to 
trawestacje jeden do jeden, ale 
bardzo podobny motyw na zapiec-
ku, pokazujący przygotowującą 
posiłek matkę i dziecko. Wiem, 
że jest też wersja obrazu, na któ-
rym dziecko stoi. Przypuszczal-
nie istnieją 3-4 wersje tego same-
go motywu.

Mrażek malował z fotografii. Tak 
samo było z obrazem „Na przypiec-
ku”. Fotografia, a właściwie całą se-
rię, artysta zrobił w chacie w podli-
manowskim Sarczynie. A ponieważ 
żył z malowania, więc… obraz, któ-
ry znalazł uznanie, bywał malowany 
w kilku wersjach.

Ze śmiechem śledzi prasowe 
doniesienia

Gdzie zatem znajduje się bliźnia-
czy obraz „Na przypiecku”, które-
go reprodukcja ukazała się na łamach 
„Echa Limanowskiego”? Do zamknię-
cia numeru DTS trwały usilne po-
szukiwania. Aż wreszcie pojawił się 
trop… Do właściciela limanowskie-
go obrazu udało się dotrzeć. Chce po-
zostać anonimowy. Z wielkim rozba-
wieniem śledzi prasowe doniesienia 
o cudem odzyskanym niezwykłym 
obrazie Mrażka i z nieskrywanym 
uśmiechem zerka na wiszącą na ścia-
nie swoją wersję „Na przypiecku”. 

Jest jeszcze jeden wątek spra-
wy. - Trzeba wiedzieć, że istniało 
dwóch malarzy o tym samym imie-
niu i nazwisku – nasz z Limanowej 
i Słowak – mówi sądecki antykwa-
riusz Adam Orzechowski. – Domy 
aukcyjne sprzedające ich obra-
zy myliły autorów i czasami dzie-
ło jednego przypisywały drugiemu 
i na odwrót. Ale kto by sobie tym 
głowę zawracał. Realna wartość 
obrazu „Na przypiecku”? Według 
mnie 5-8 tys. zł.

JOLANTA BUGAJSKA

Mrażek limanowski Mrażek sądecki
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Inicjatywy

Z miłości do syna założył fundację 
Piotr Owsianka ma 17 lat. Od urodzenia zmaga 
się z bardzo rzadką, genetycznie uwarunkowa-
ną chorobą - rybią łuską. Niedawno jego ojciec 
Jakub założył Fundację Ichtiozis, która będzie 
skupiać zarówno osoby cierpiące na tę choro-
bę, jak i ich bliskich. 

Skóra osób cierpiących na to rzadkie 
schorzenie przypomina rybie łuski, jest nimi 
pokryta w całości. W wielu miejscach wy-
gląda jakby została poparzona wrzącą wodą. 
Rybiej łuski nie da się trwale wyleczyć. Moż-
na jedynie łagodzić jej objawy, natłuszczając 
skórę kilka razy dziennie specjalnymi ma-
ściami. Są one bardzo tłuste i ich użycie po-
woduje swędzenie skóry. Dokładnie tak jest 
w przypadku Piotra Owsianki.

- Skóra syna łuszczy na całym ciele. Skó-
ra bardzo go swędzi. Gdy nas coś na ciele 
zaswędzi, podrapiemy się i po problemie. 
Syn nieraz drapie się do krwi. Tak kłopo-
tliwa jest ta choroba. Najgorszą porą roku 
jest dla Piotrka lato. Musi się często schła-
dzać, bo słońce powoduje, że skóra bardzo 
się nagrzewa. Nie ma szans, by zabrać go na 
wycieczkę w miejsce, gdzie jest mało cie-
nia. W zimie jest na odwrót. Skóra robi się 
bardzo cienka - opowiada jego ojciec, Ja-
kub Owsianka.

Kocha zwierzęta i muzykę
Gdy Piotr przyszedł na świat, lekarze za-

stanawiali się, co mu jest. Diagnoza zosta-
ła postawiona w Uniwersyteckim Szpita-
lu Dziecięcym w Prokocimiu. Rodzice do tej 
pory regularnie odwiedzają lekarzy w Kra-
kowie i Warszawie.

- Gdy jedziemy do kliniki dermatologicz-
nej w Warszawie, do profesora Kowalew-
skiego, zawsze zatrzymujemy się po dro-
dze, aby coś pozwiedzać. Pokazuję synowi 
architekturę, stare kościoły. Piotrek bardzo 
to lubi, tak samo zresztą jak podróże samo-
chodem. Jest świetnie zorientowany w są-
deckich ulicach. Gdzie byśmy nie skręcili, 
on zawsze wie, gdzie w danym momencie 
jesteśmy. To niesamowite. Jeździmy tak-
że często do fundacji w Stróżach. Piotrko-
wi bardzo dobrze robi hipoterapia. Przepa-
da za kontaktem za zwierzętami. Niektóre 
niepełnosprawne dzieci się ich boją, Pio-
trek nie. Bardzo lubi także słuchać muzy-
ki - opowiada o zainteresowaniach syna Ja-
kub Owsianka. 

- Dwa razy w tygodniu jeździmy na za-
jęcia do Stowarzyszenia Nadzieja. To bar-
dzo potrzebne miejsce, Piotrek uwielbia 

spędzać tam czas. Raz w miesiącu bierze-
my również udział we mszach świętych dla 
osób niepełnosprawnych w nowosądeckim 
Białym Klasztorze - dodaje ojciec chłopca.

Biedne dziecko…
Piotr Owsianka uczy się w pierwszej klasie 

gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Nowym Sączu. Ma na-
uczanie indywidualne realizowane w szko-
le. Dzięki temu ma kontakt z rówieśnikami, 
szczególnie podczas zajęć świetlicowych.

- Ciężko mu się skupić na nauce, bo tak 
bardzo denerwuje go swędząca skóra – przy-
znaje ojciec.

Rybia łuska jest chorobą widoczną. Nie-
którzy chorzy, szczególnie dzieci uczęszcza-
jące do masowych szkół, narażone są z tego 
powodu na nieprzyjemne komentarze, a na-
wet odrzucenie ze strony rówieśników. Na 
szczęście Piotrek funkcjonuje w przyjaznym 
dla siebie otoczeniu, a koledzy, z którymi 
spotyka się na świetlicy, wykazują się troską 
i życzliwością.

Gorzej było, gdy Piotrek był małym dziec-
kiem. Wtedy jego skóra wyglądała jak po opa-
rzeniu i zwracała uwagę przechodniów, któ-
rzy często, nie bacząc na obecność rodziców, 

głośno i w niewybredny sposób rozmawiali na 
ten temat, mocno przy tym ubolewając nad 
losem biednego dziecka. 

- Przykro było mi nieraz słuchać, jak ktoś 
mówił: o, popatrz, jaką ten chłopiec ma spa-
loną skórę - dodaje Jakub Owsianka.

Kilkaset takich przypadków
Tata Piotrka – Jakub od lat jest prze-

wodnikiem górskim Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego. 

- Góry to od dawna moja pasja. W miarę 
możliwości staram się zabierać tam Piotr-
ka. Ze względu na jego chorobę jest to jed-
nak mocno skomplikowana sprawa. Cza-
sem, dzięki specjalnym pozwoleniom dla 
niepełnosprawnych, mamy możliwość do-
tarcia samochodem na beskidzkie szczyty i z 
tej możliwości z przyjemnością korzystamy.

Pan Jakub poznał człowieka, który cho-
ruje, tak jak jego syn. Mógłby być bratem 
Piotrka. 

- Ten człowiek mieszka pod Tatrami. Sta-
ra się normalnie funkcjonować. Jest stola-
rzem. Nie jest znana dokładna liczba chorych 
na rybią łuskę w Polsce. Można szacować, 
że ich liczba to kilkaset osób. Niewielu 
z nich ma taki stopień nasilenia choroby jak 

Piotrek. Niektórzy mogą w miarę normal-
nie funkcjonować i wykonywać wyuczony 
zawód, choć wszyscy narzekają na świąd 
skóry, jej suchość i uciążliwości związane 
z upałem, szczególnie latem. Znam kilka ta-
kich osób z Wielkopolski, z Bochni, słyszałem 
także o chorych pod Szczecinem. Obecnie, 
dzięki mediom społecznościowym, poznanie 
chorych i ich rodzin nie stanowi już takiego 
problemu, jak wtedy gdy urodził się Piotrek. 
Ludzie szukają się nawzajem, by wspierać 
się w swoich problemach, wymieniać do-
świadczeniami lub po prostu porozmawiać. 
Mamy znajomych z Krotoszyna, rodziców 
chorego Jasia, poznaliśmy się przeszło 10 lat 
temu. Teraz wspólnie tworzymy Radę Fun-
dacji. A Piotrek? Cóż, na pewno tę chorobę 
przeżywa, bardzo cierpi…  

Pierwsza taka fundacja w Polsce
Narodowy Fundusz Zdrowia nie uznaje ry-

biej łuski jako choroby przewlekłej. Wydatki 
na leczenie chłopca rodzice w całości muszą 
pokrywać z własnej kieszeni.

- Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby niepeł-
nosprawnej wynosi w naszym państwie 153 
zł, tymczasem maści i kremy dla Piotrka to 
wydatki rzędu ok. 500-600 zł.

Osoby z różnego rodzaju niepełnospraw-
nościami mogą szukać pomocy w stowarzy-
szeniach, fundacjach czy innych organiza-
cjach. Osoby chore na rybią łuskę nie miały 
się do kogo zwrócić. Jakub Owsianka posta-
nowił zatem założyć fundację. 

- Myśl taka dojrzewała we mnie od dłuż-
szego czasu. Dawniej było tylko stowarzy-
szenie. Fundacja ma większe możliwości 
działania. Przy rejestracji i innych czynno-
ściach prawnych bardzo pomogła nam fir-
ma Wiśniowski. Zarejestrowaliśmy się 28 
stycznia. To chyba pierwsza taka fundacja 
w Polsce - mówi jej założyciel. 

Medycyna nie zna jeszcze lekarstwa na 
to rzadkie, genetycznie uwarunkowane 
schorzenie. 

- W fundacji chcemy sobie nawzajem po-
magać, spotykać się, dokształcać, informo-
wać o nowinkach medycznych, by być na 
bieżąco z wiedzą o tym, jak chorym można 
ulżyć. Nasza Fundacja będzie taką grupą 
wsparcia. Współpracujemy już z osobami 
z Krotoszyna, Jeleniej Góry i Lęborka - do-
daje Jakub Owsianka. - Liczę, że kiedyś uda 
się wynaleźć lekarstwo na rybią łuskę i że 
uda się wyleczyć syna.

AGNIESZKA MAŁECKA 
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Gmina Chełmiec 
realizuje projekt dofinansowany 
z Funduszy Europejskich  
 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gminy Chełmiec – etap II 
 

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w aglomeracji Chełmiec, co przyczyni się do 
poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości życia 
mieszkańców Gminy Chełmiec  

 

Dofinansowanie projektu z UE: 14 432 480,90 

 

 

 

 

Masz problem natury praw-

nej? Potrzebujesz porady adwoka-

ta? Skorzystaj z bezpłatnej porady 

prawnej udzielanej w punktach pro-

wadzonych przez Stowarzyszenie 

Sursum Corda.

Darmową pomoc prawną (na 

etapie przedsądowym) otrzymają:

•  młodzież do 26. roku życia

•  osoby, które ukończyły 65 lat

•  osoby posiadające ważną 

Kartę Dużej Rodziny

•  osoby fizyczne, którym 

w okresie roku poprzedza-

jącego zostało przyznane 

świadczenie z pomocy spo-

łecznej na podstawie ustawy 

o pomocy społecznej, i wo-

bec których w tym okresie 

nie wydano decyzji o zwro-

cie nienależnie pobranego 

świadczenia

• kombatanci

• weterani

•  zagrożeni lub poszkodo-

wani katastrofą naturalną, 

klęską żywiołową lub awarią 

techniczną

•  kobiety w ciąży (w zakre-

sie związanym z ciążą i uro-

dzeniem dziecka, w szcze-

gólności praw rodzicielskich 

i uprawnień pracowniczych).

Zakres nieodpłatnej pomocy 

prawnej:

• sprawy administracyjne

• sprawy rodzinne

• sprawy cywilne

• sprawy karne

•  z zakresu prawa pracy, 

ubezpieczeń społecznych, 

prawa do opieki zdrowotnej

•  z zakresu prawa podatko-

wego,

•  z zakresu prawa spadko-

wego,

z zakresu prawa rzeczowego,

•  związane z przygotowaniem 

do rozpoczęcia działalności 

gospodarczej.

Pomoc prawna obejmuje:

•  poinformowanie oso-

by uprawnionej o obowią-

zującym stanie prawnym, 

o przysługujących jej upraw-

nieniach lub o spoczywają-

cych na niej obowiązkach,

•  wskazanie osobie upraw-

nionej  sposobu roz-

wiązania jej  problemu 

prawnego,

•  udzielenie pomocy w spo-

rządzeniu projektu pisma 

w sprawie, z wyjątkiem 

pism procesowych w to-

czącym się postępowa-

niu przygotowawczym lub 

sądowym i pism 

•  w toczącym się w postę

powaniu sądowoadmini-

stracyjnym

•  sporządzenie projektu pi-

sma o zwolnienie od kosz-

tów sądowych, o ustanowie-

nie pełnomocnika z urzędu 

w postępowaniu sądowym, 

o ustanowienie adwokata, 

radcy prawnego, doradcy 

podatkowego lub rzecznika 

patentowego w postępowa-

niu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie 

obejmuje spraw:

•  podatkowych związanych 

z prowadzeniem działalności 

gospodarczej,

•  spraw z zakresu pra-

wa celnego, dewizowego 

i handlowego,

•  spraw związanych z prowa-

dzeniem działalności gospo-

darczej, z wyjątkiem przygo-

towania do rozpoczęcia tej 

działalności.

Pomoc prawna na wyciągnięcie ręki

Miasto Nowy Sącz Powiat Nowosądecki – 
miasto Grybów

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej 
ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz

budynek Liceum Ogólnokształcącego im. A. 
Grottgera, ul. Rynek 14, 33-330 Grybów

Poniedziałki: 16:10- 20:10 
Wtorek-piątek: 15:10 – 19:10

Poniedziałek-piątek: 9:00 – 13:00

Powiat limanowski

Jodłownik 
Budynek Punktu Informacji 

Turystycznej (obok kościoła)

Kamienica 
Rynek, w świetlicy środo-
wiskowej, pomiesczenie 

nad pocztą

Laskowa 
Budynek Urzędu Gminy

Poniedziałki: 8:00 – 12:00 
Wtorki, czwartki: 

14:00-18:00 
Środy i piątki: 9:00 -13:00

Poniedz. – piątek: 
9:00 -13:00

Poniedz. I piątki: 
11:00 -15:00 

Wtorek – czwartek: 
15:00 -19:00

Powiat Gorlicki

Biecz, 
budynek SPZOZ, ul. Tysiąclecia 3

Łosie, 
budynek remizy OSP

Poniedziałek – piątek: 14:00 – 18:00 Poniedziałek – piątek: 15:00 -19:00

Lokalizacja punktów i godziny ich otwarcia

TEKST SPONSOROWANY
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Inspiracje

Cyfrowi nomadzi podróżnikami przyszłości
Rozmowa z dyrektorem 
Centrum Kultury 
i Sztuki w Starym Sączu 
WOJCIECHEM KNAPIKIEM, 
pomysłodawcą 
i organizatorem 
Festiwalu Podróży 
i Przygody Bonawentura

- Siódma edycja Festiwalu Podróży 
i Przygody Bonawentura w Starym Sączu 
zbliża się wielkimi krokami. W tegorocz-
nej odsłonie mamy prezentacje filmowe, 
spotkania z gigantami wyczynu i przede 
wszystkim pokazy podróżnicze. Odwie-
dzimy w tym roku miejsca, o których 
jeszcze nie opowiadano na Festiwalu?

- Oczywiście trafią się nam po-
kazy z krajów, gdzie jeszcze nie by-
liśmy. Aczkolwiek coraz trudniej jest 
je znaleźć, bo przez siedem edycji 
Festiwalu zwiedziliśmy ich już ponad 
sto. Nowe miejsca na mapie, w któ-
re zawitamy w tym roku, to między 
innymi Rwanda czy Indonezja. Będą 
też Filipiny, które Małgosia Szumska 
odwiedziła po największym katakli-
zmie w historii tego kraju, czyli po 
katastrofalnym tajfunie. Zaplano-
waliśmy w sumie dziesięć pokazów, 
które wezmą udział w konkursie na 
najlepszą prezentację podróżniczą. 
Oprócz wspomnianych krajów bę-
dzie m.in. Islandia, Ameryka Połu-
dniowa, Azja Centralna czy Maroko. 
Będą też wyprawy górskie. 

- Pokazujecie miejsca odległe, egzotycz-
ne ale też udowadniacie, że piękno jest 
w zasięgu ręki.

- Pokazy z Polski są u nas bar-
dzo rzadko ale również mamy je 
w planie. Polecam prezentację Mar-
cina Korzonka „ Polska. Prosto ro-
werem 2016”. Po latach podróżo-
wania rowerem po całym świecie, 
w zeszłym roku Marcin przeje-
chał nasz kraj z południa na pół-
noc, wzdłuż linii prostej. Wydaje 
się, że może to nie być interesujący 
wyczyn, ale znam tę wyprawę i za-
pewniam, że jest to koncept bardzo 

oryginalny. Linia prosta nie prowa-
dzi wzdłuż dróg, tylko trzeba po-
ruszać się przez lasy, jeziora, rze-
ki, nasypy kolejowe czy autostrady, 
których nie da się przejechać. Trafiła 
się również po drodze między inny-
mi kopalnia odkrywkowa w Bełcha-
towie. Jak się okazało, największą 
trudnością były pola orne, skiby były 
w poprzek trasy przejazdu – to była 
prawdziwa mordęga. Jak mu się to 
udało, dowiemy się na pokazie, któ-
ry bardzo polecam.

- Podczas Festiwalu zaproszeni goście 
będą przekonywać, że nie ma żadnych 
barier w podróżowaniu. Wystarczy tyl-
ko chcieć. Przykładem jest coraz bardziej 
powszechny nomadyzm cyfrowy. 

- Dzisiaj największą barierą przed 
podejmowaniem długich, dale-
kich i częstych podróży jest przede 
wszystkim brak czasu. Pokażemy 
więc trzy różne pomysły, jak złamać 
tradycyjny schemat: praca i urlop, 
który poświęcamy na podróże. My 
udowodnimy, że da się tak zrobić, 

aby całe życie było podróżą. Zapla-
nowaliśmy spotkania z pokazami 
slajdów i prezentacje trzech zupełnie 
różnych podejść do tematu. Najbar-
dziej perspektywiczni są cyfrowi no-
madzi, czyli ludzie, którzy rezygnu-
ją z posiadania domu czy mieszkania 
i ruszają w świat. Pracują i podróżują 
równocześnie. Potrafią w ciągu roku 
być w kilku a nawet w kilkudziesię-
ciu miejscach. Najczęściej mają pra-
cę, która wymaga jedynie łączności 
internetowej. Cyfrowy nomadyzm 
jest na przykład powszechny w kra-
jach o dobrym klimacie, jak na przy-
kład w Tajlandii, w przypadku Eu-
ropy na Wyspach Kanaryjskich czy 
w południowej Hiszpanii.

- Można też na przykład żyć i podró-
żować w kamperze, tak jak w przy-
padku jednego z prelegentów Witolda 
Zbijewskiego.

- Witek Zbijewski  twierdzi, że 
żeby mieć czas na podróże, trze-
ba zostać emerytem tu i teraz i on 
udowadnia, że można nim zostać 

w każdym wieku. To jest tylko 
i wyłącznie kwestia priorytetów 
i ograniczenia zapędów kon-
sumpcyjnych. Mieszka na co dzień 
w kamperze i przemieszcza się nim 
przez cały rok. Swoje koszty życia 
szacuje na cztery tysiące złotych 
w ciągu roku. Udowadnia, że moż-
na w ten sposób odzyskać czas na 
podróżowanie.

- Finałem Bonawentury będą spotkania z 
gigantami, ludźmi, którzy mają na swo-
im koncie wielkie osiągnięcia… 

- Największym gigantem z ży-
jących himalaistów, który przyje-
dzie na Festiwal, będzie Krzysztof 
Wielicki, zdobywca ośmiotysięcz-
ników, piąty człowiek na świe-
cie, który tego dokonał. Taka iko-
na polskiego himalaizmu. Opowie 
o swoim życiu i działalności. Do-
wiemy się, czy jest naznaczony wy-
jątkowością, czy trzeba mieć spe-
cjalne predyspozycje, aby zostać 
takim gigantem, czy jest to do-
stępne tak naprawdę dla każdego. 

Odwiedzi nas też Tomek Jakubiec, 
kronikarz krakowskiego Klubu Ka-
jakowego Bystrze. Klub ma niesa-
mowitą historię przeróżnych doko-
nań, wpisanych do Księgi rekordów 
Guinnessa. Tomek opowie o am-
bitnych wyprawach Bystrzaków w 
czasach komunizmu na przykład do 
źródeł Amazonki czy najgłębszego 
Kanionu Colca w Peru, który został 
odkryty przez Polaków.

- Zachęcamy zatem do przygody 
z podróżą… 

- Festiwal ma już grono swoich 
sympatyków. Zapewne spotkamy 
te same osoby, które były na nim 
w poprzednich latach. Prawdopo-
dobnie ten festiwal ich inspiruje, po-
szerza horyzonty, sposób patrzenia na 
podróże i na swoje życie. Najważniej-
sze w życiu jest realizacja swoich pasji 
i spełnianie swoich marzeń. Im wię-
cej będziemy mieli czasu, tym więk-
sze, ciekawsze, bardziej inspirujące 
podróże przed nami.

ROZMAWIAŁA MONIKA CHROBAK 

piątek 24 marca
„Podróże i życie. Inspiracje:
•  Arleta i Rafał Adamscy. „Digital No-

mads. Praca, która nie ogranicza. 
Podróż, która się nie kończy”

•  Witold Zbijewski „Życie w kamperze 
- jak odzyskać czas”

•  Witold Gapik „Pijany Martwym Gru-
zinem i inne historie”

• „Sekretne życie Waltera Mitty”(film) 

sobota 25 marca
•  Warsztaty inspiracyjne z Witoldem 

Zbijewskim „Odzyskaj swój czas”
(wstęp wolny) 

Konkurs pokazów podróżniczych:
•  Damian Borkowski „Dookoła Islandii”
•  Anita Demianowicz „Kobieta i wul-

kan. Ameryka Środkowa”
•  Leszek Szczasny „Ruanda. Z piekła 

do raju”
•  Małgorzata Szumska „Twarze taj-

funu. O poszukiwaniu szczęścia na 
Filipinach”

• Kajtostany „Na rowerze z dziećmi. 
Maroko”

•  Maciek Dobrowolski, Marcin Ogorza-
łek „Jedwabny szlak motocyklem. 
Azja Środkowa i Góry Pamiru” 

•  Katarzyna i Andrzej Mazurkiewicz 
„Chadar - lodowym szlakiem do 
Zanskaru”

•  Tomek Siuda „Ekspedycja Amazoń-
ska - śladami Arkadego Fiedlera”

•  Marcin Korzonek „Polska Prosto Ro-
werem 2016”

•  Anna Jaklewicz „Piąta płeć i inne ta-
jemnice Indonezji”

niedziela 26 marca
Kultowe filmy o podróżach, które mu-
sisz zobaczyć:
• „Into the Wild”
• „Dzienniki motocyklowe”
• „Droga życia”
Giganci:
•  Walenty Fiut (sądecki himalaista) 

„Migawki z Himalajów i Karakorum”
•  Tomasz Jakubiec „O wyczynach By-

strzaków. Kajakiem przez życie”
• Krzysztof Wielicki „Mój wybór”
•  Marcin Dzieński (mistrz świata we 

wspinaczce) „Droga na szczyt”
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Rozmowa

Nie mówię, że ustawa jest idealna
Rozmowa z JANEM 
DUDĄ, posłem Prawa 
i Sprawiedliwości

- Jest Pan chyba najbardziej rozchwyty-
waną osobą w Nowym Sączu.

- Nie przesadzajmy.
- Ale był Pan we wszystkich możliwych 
studiach w mieście?

- Nie we wszystkich, w kilku.
- To męczące czy przyjemne tłuma-
czyć, jak jest z tą nową ustawą o wyrę-
bie lasów?

- Po jakimś czasie zaczyna być 
męczące, gdy się mówi i tłumaczy, 
że ustawa nie wycina drzew. To my 
je wycinamy. 
- Ale ustawa pozwala na to.

- Ile nam potrzeba czasu, żeby 
się wyzwolić z takiego myślenia, 
jak to ksiądz Tischner określił homo 
sovieticus - zakazane, dozwolone, 
a jak dozwolone to wolna amerykan-
ka. Przecież jesteśmy ludźmi wolny-
mi, używajmy myślenia. To że coś 
jest niezabronione, to nie znaczy, że 
trzeba do spodu wszystko wyciąć.
- Rozdawał Pan sadzonki drzew. Akcja 
chyba chwyciła, chętnych było mnóstwo, 
a ktoś skomentował, że poseł Duda ma 
wyrzuty sumienia, bo brał udział w pra-
cach nad tą ustawa, więc teraz nadrabia.

- Nie mam wyrzutów sumie-
nia, nic nie nadrabiam. Pomysł był 
taki, żeby pokazać, że tak napraw-
dę drzew nam przybywa wtedy, 
kiedy je sadzimy, a nie nadmier-
nie chronimy. Z nadmiernej ochro-
ny doprowadzamy do tego, że 
staramy się przepisy obchodzić i po-
zbywać się drzew w różny sposób. 
W internecie  możemy znaleźć ścią-
gi, jak się pozbyć drzewa, i znajdzie-
my 100 sposobów jak ominąć ustawę. 
Oczywiście tamtą, która była przed 
16 grudnia. Wszyscy ją obchodzili.
- Trudno ją było obejść?

-Nie było wcale tak trudno. 
Podam taki przykład. Moja mał-
żonka pracowała kiedyś jako nie-
etatowy członek Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego i zajmo-
wała się m.in. odwołaniami od de-
cyzji naliczających kary. Wśród 
tych decyzji 99 procent to były 

kary naliczane prywatnym wła-
ścicielom. Jeśli się więc chciało 
z jakiegoś terenu usunąć drze-
wa, to się je usuwało i oni to mo-
gli robić. Natomiast większość 
dotyczyła prywatnych właścicieli 
w działaniu gospodarczym zwią-
zanym z zagospodarowaniem te-
renu na przydomowej działce. 
A kary były wysokie. Znany był 
przypadek w Nowym Targu, kie-
dy człowiek targnął się na własne 
życie, gdy zobaczył decyzję o ka-
rze sięgającej grubo ponad milion 
złotych za usunięcie kilku drzew 
ze swojej posesji. To było chore.
- Ta poprzednia ustawa była zła?

- Absolutnie zła. To była właśnie 
taka ustawa, która chciała prowa-
dzić za rękę człowieka: co mu wol-
no, a czego mu nie wolno. A nie wol-
no mu było nic. Posadził drzewo, jak 
coś się z nim stało, nie do końca cza-
sem z jego winy, to ponosił za to od-
powiedzialność. Nie mógł drzewa 
usunąć, ale jak gałąź spadła z drzewa 
i wyrządziła komuś szkodę, to pono-
sił za to odpowiedzialność.
- Pamięta Pan hasło sprzed lat: „Las ro-
śnie powoli, płonie szybko.” 

- Pamiętam. Nawiązuje Pan do 
tego, że las wycina się szybko, a ro-
śnie powoli. 
- No bo wycina się szybko. 

- Ja mam nadzieję, że prywat-
ny właściciel robi to z rozsądkiem. 
Czasami trzeba jakiś drzewo usu-
nąć, bo posadziliśmy w nieodpo-
wiednim miejscu, bo zaczęło prze-
szkadzać, bo urosło zbyt duże. To 
jest naturalne. Tak samo w gospo-
darce leśnej, po to sadzimy i pielę-
gnujemy lasy, żeby z nich korzystać 
również gospodarczo. 
- A oglądał Pan doniesienia telewizyjne 
z różnych stron Polski, jak drzewa ście-
liły się gęsto?

- Oglądałem i to było pomiesza-
nie tej ścinki leśnej z tym, co my-
śmy zrobili w obszarze działek pry-
watnych. Pokazywano m.in. drzewa 
ścięte w lasach, zgodnie z procedu-
rą gospodarki leśnej. Nie sądzę, żeby 
ten problem był taki duży.
- W mediach było mnóstwo alarmujących 
informacji. Nie zauważył Pan, że dochodzi 
do nadużywania tej wolności?

- Pewnie dochodziło. Nie mó-
wię, że ustawa jest idealna i zamy-
ka dróżki do obejścia i nadużywania 
jej. Ale nie mówię też, że nagle sta-
ła się rzecz kuriozalna i Polska jest 
w trocinach, że w Polsce powalono 
wszystkie drzewa. Tak też nie było. 
Poza tym proszę zwrócić uwagę, że 
ta zmiana ustawy nie zdejmowała 
całej ochrony z drzew. Myśmy po-
wiedzieli tylko, że prywatni właści-
ciele mogą i daliśmy wolną rękę gmi-
nom na dużym obszarze, że mogly to 
regulować. Nie wspominam nawet, 
że po 1 marca w ogóle ścinka nie po-
winna być prowadzona, bo jest okres 
lęgowy i są chronione ptasie gniazda.
- Mówi Pan o tych regulacjach w czasie 
przeszłym. Szybkie poprawienie tej usta-
wy to rzecz pilna?

- Czy szybkie? Należy to zrobić. 
Wymienię co najmniej kilka obsza-
rów, gdzie widzę, że ta ustawa jest – 
powiedzmy – nieszczelna. Pierwszy 
taki obszar to jest ewentualne usu-
wanie drzew z zamiarem prowadze-
nia działalności, która jest związana 
z usunięciem tych drzew. Drugim 
takim obszarem, który niestety 
w swojej gminie zobaczyłem, to jest 
właśnie to, żeśmy dali wolną rękę sa-
morządowi w kształtowaniu para-
metrów drzewa i obszarów, gdzie je 
można usunąć czyli samorząd mógł 
tu podejmować decyzję.   
- Mówi Pan o gminie Chełmiec?

- Tak, tam zobaczyłem taką 
uchwałę, która pozwala prywat-
nemu właścicielowi na usunięcie 
bez żadnych uzgodnień drzewa do 
1000 cm obwodu i wieku do 200 lat. 
Taka jest uchwała, tak ona dokład-
nie brzmi.
- Tysiąc centymetrów obwodu? Widział 
Pan takie drzewo w swojej gminie?

- Osobiście nie widziałem.
- Może tam się zera pomyliły?

- Nie, jest napisane 1000 cm ob-
wodu, więc tutaj nic się nie pomyliło.
- Są takie drzewa w Polsce?

- Myślę, że znajdziemy gdzieś ta-
kie drzewo. Może któryś z tych dę-
bów rogalińskich będzie się zbliżał 
do tej wielkości. 
- A w gminie Chełmiec?

- W byłym województwie no-
wosądeckim, bo to akurat dobrze 

znam, najgrubszym drzewem jest 
dąb, prawdopodobnie w Wito-
wicach. On ma około 7 metrów 
obwodu.
- A gdyby go ścięto?

- On jest pusty w środku. To jest 
akurat pomnik przyrody, więc jest 
chroniony innymi przepisami. Na-
tomiast gminy mogły zmieniać pa-
rametry, jeżeli chodzi o zieleń znaj-
dującą się na naszych prywatnych 
działkach, bądź tą, która jest w go-
spodarowaniu gminy, czyli np. przy 
drogach. Na podstawie tej uchwa-
ły wycięto grubo ponad 100 drzew 
na cmentarzu w Marcinkowicach. 
Tam nie ma już ani jednego drzewa. 
- To jest to nadużywanie tej wolności, 
o której Pan mówił?

- Ścięto dąb, który rósł przy 
miejscu straceń na cmentarzu w 
Rdziostowie. Nie wiem komu on 
przeszkadzał. 
- Panie pośle, nadużyto tej ustawy?

- Tak, nadużyto.
- Pan całe swoje zawodowe życie po-
świecił szkółkarstwu, czyli przygoto-
wywaniu drzew i krzewów do sadzenia. 
Panu problem niekontrolowanej wycinki 
powinien być szczególnie bliski.

- Jest mi bliski. Zawsze wycho-
dzę z założenia, że należy sadzić, 
pielęgnować. I kiedy rozum nam 
mówi, że to nam przeszkadza, bo za 
bardzo zacienia, bo niszczy budy-
nek, niszczy jakąś tam infrastruk-
turę, to oczywiście należy wyciąć, 
sadząc następne. Czyli potrzebna 
jest stosunkowa łatwość w wycię-
ciu, ale również akcent na sadzenie, 
czyli takie rozsądne gospodarowa-
nie tą zielenią, która jest.
- Las rośnie powoli, mówi hasło sprzed 
lat.

- Tak, powoli rośnie, ale ustawa, 
o której mówimy nie dotyczy lasów. 
W ogrodach drzewa rosną dużo 
szybciej i często nam przeszkadza-
ją, więc  miejmy tę możliwość, by 
z głową usunąć coś, co nam prze-
szkadza, sadząc na to miejsce coś 
innego. 
- Prywatnie jest Pan właścicielem hek-
tara lasu.

- Tak, mam około hektara lasu.
- Lubi Pan ten swój las? Wyciąłby go Pan? 
Ta ustawa by Panu na to pozwalała?

- Ta ustawa na to nie pozwa-
la, bo gospodarka leśna opiera się 
o zupełnie inną ustawę. Ta ustawa 
mówi, kiedy można wycinać, jak 
można wycinać, jak można prowa-
dzić gospodarkę leśną. Mniej wię-
cej jest to określone, zakładając, 
że średnio lasu przybywa na hek-
tarze około 2,5- 3 metry sześcien-
ne rocznie. Gdybyśmy taką ilość 
wycinali, to zachowujemy pew-
ne status quo. Jeżeli tego nie usu-
wamy, tego lasu jeszcze bardziej 
przybywa, ale w lesie trzeba wy-
cinać, bo to jest normalna działal-
ność gospodarcza.
- Nie należy pozwalać lasowi samemu 
sobie regulować tego?

- Wtedy robimy z niego park czy 
jakąś inną formę ochrony przyro-
dy, gdzie drzewa będą leżeć i gnić. 
A przecież nie o to chodzi. Mówimy 
o lasach, które mają służyć gospo-
darce, więc przynajmniej od czasu 
do czasu możemy coś wyciąć bez 
jakiejkolwiek szkody dla tego lasu.
- Japońscy lekarze od ćwierćwiecza 
wysyłają pacjentów do lasu, bo tam 
szybciej zdrowieją, wzmacniają osła-
biony chorobą organizm. Leśni space-
rowicze  mieli o wiele mniejszą chęć do 
czarnowidztwa niż miastowi. Jeśli spę-
dzamy czas wśród zieleni , w lesie, a nie 
wśród betonu, autostrad, dróg i samo-
chodów, czujemy się zdecydowanie le-
piej, wydziela się u nas endorfina, hor-
mon szczęścia. 

- Absolutnie się z tym zgadzam. 
Myślę, że temu właśnie ma służyć 
nasz model leśnictwa. Lasy pań-
stwowe, mam nadzieję za mojego 
życia nie zostaną sprywatyzowane. 
Do lasu każdy może wejść, nie tyl-
ko państwowego, a nawet do moje-
go prywatnego. W moim własnym 
lesie nie mam prawa zapytać: pa-
nie redaktorze, co Pan robi w moim 
lesie? Pan i każdy może do niego 
wejść, spacerować i słuchać śpie-
wu ptaków. Zapraszam!

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ

WYKORZYSTANO FRAGMENTY 
WYWIADU DLA REGIONALNEJ 

TELEWIZJI KABLOWEJ 
W NOWYM SĄCZU.

REKLAMA
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Kup nowy telewizor 55 cali lub większy –
– transport, wieszak i montaż W ZESTAWIE!

55”

65”

XE93 8 999  zł

14 999  zł

X-tended Dynamic Range™ PRO

Procesor obrazu 4K HDR Processor X1™ Extreme

Podświetlenie Slim Backlight Drive™

Technologia 4K High Dynamic Range (HDR)

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15

Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.  „Sony”, „BRAVIA”  są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.  

Więcej informacji w salonie Sony Centre oraz oficjalnym sklepie internetowym:   www.scentre.pl

* Promocja ważna od 1–31.03.2017 r. lub do wyczerpania zapasów. 
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 0% przy całkowitym koszcie raty 0 zł. 
Szczegóły dotyczące regulaminu: transportu i montażu są dostępne u Doradców Sprzedaży.

transport wieszak i montaż20 rat 0%

Nowe telewizory BRAVIA
już dostępne!
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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!

REKLAMA

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje 
uroginekologiczne dla kobiet 

z problemami nietrzymania moczu
które odbędą się 25.03.2017 r. w Szpitalu Medikor, 

w Nowym Sączu - ul. Rzemieślnicza 5

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr: 184435429, 184435452 
lub osobiście w rejestracji szpitala.  Liczba miejsc ograniczona!

Kultura
23 marca, godz. 17., Powiatowa i Miejsko-
-Gminna Biblioteka w Starym Sączu – recital 
Alicji Tanew – szkice na wietrze

23 marca, godz. 18., Miejski Ośrodek Kultury 
w Nowym Sączu – 243. Koncert u Prezydenta 

25 marca, godz. 12, WSB-NLU w Nowym 
Sączu - International Cooking Day

25 marca, godz. 12., WSB-NLU w Nowym 
Sączu - Wykład dla dzieci „Różnorodność kultur” 
w ramach Dziecięcego Uniwersytetu I Wieku

25 marca, godz. 16. oraz 17.30, Teatr Nowy 
w Nowym Sączu – spektakl „Pinokio” 

26 marca, godz. 18., Teatr Nowy w Nowym 
Sączu – spektakl „Aktorzy” 

26 marca, godz. 19., Kawiarnia Spóźniony Sło-
wik w Nowym Sączu – koncert Mani Orrason

28 marca, godz. 10., Szkoła Podstawowa nr 6 
w Nowym Sączu – XIII Integracyjny Festiwal 
Piosenki „W moim sercu gra muzyka”

 (AM)

CZYTELNICY WIERSZEM

Marek Jerzy Stępień
Poranek

Na wschodzie myśli podniosła się mgła
Dzień odsłonił oszronione brzozy
Biel i radość zagościły na przełęczach
Nie ma bólu smutku ani rozstania

Nad wzgórzami płynie pieśń miłości
Czas odmierza krople chwil szczęśliwych
Szumią rzeki lecz nie widać morza
Płomyki wiary oświetlają plaże

Wciąż wpływamy w dudniące tunele
słysząc dźwięki podniosłej symfonii
Pieśń dopełnia oszronione brzozy
snując barwy o jakich nie śnimy

Marek Jerzy Stępień 
Urodził się w 1955 r. Od ponad trzydziestu lat 
mieszka w Limanowej. Opublikował trzynaście 
tomików poetyckich oraz eseje. Pomysłodawca 
i organizator Poetyckich Ogrodów – majowego 
święta poetów z południowej Polski. Należy do 
Związku Literatów Polskich.

POD PATRONATEM SĄDECKIEGO KLUBU LITERACKIEGO 
I „DOBREGO TYGODNIKA SĄDECKIEGO”



www.dts24.pl – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   23 marca 201712
REKLAMA



1323 marca 2017   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

Kilkanaście tysięcy widzów obejrzało 
pojedynek Sandecji w Zabrzu z tam-
tejszym Górnikiem. Sądeczanie zna-
leźli się w gronie faworytów awansu 
do ekstraklasy, a ich mecze budzą 
coraz większe zainteresowanie, co 
widać po frekwencji w Nowym Sączu. 
Wiosenne zmagania rozpoczęli od 
mocnego uderzenia. Z Zabrza wrócili 
wprawdzie bez punktów, ale sytuacja 
w tabeli nadal jest optymistyczna. 

Sandecja miała znakomity po-
czątek wiosny, wygrała dwukrot-
nie u siebie 4-0 z Pogonią Siedlce 
i przede wszystkim 5-0 z czołową 
drużyną ligi Zagłębiem Sosnowiec. 
Ten drugi pojedynek na stadionie 
przy ulicy Kilińskiego obejrzało 
blisko 2,5 tysiąca widzów. Roz-
miary zwycięstwa zrobiły spore 
wrażenie na rywalach ligowych, 
bo przecież zespół z Sosnowca to 
ścisła czołówka zaplecza ekstra-
klasy. Zainteresowanie kibiców 
meczami Sandecji znacząco ro-
śnie, bo pojawiła się wielka szan-
sa walki o ekstraklasę. W klubie 
oficjalnie nikt na ten temat się nie 
wypowiada, bo lepiej nie pompo-
wać balonu nadziei i stwarzać so-
bie niepotrzebną presję. – Sande-
cja walczy o jak najlepsze miejsce 
– dyplomatycznie odpowiadają 
działacze Sandecji.

Wizyta na Górnym Śląsku 
okazała się dla podopiecznych 

Radosława Mroczkowskiego zim-
nym prysznicem. Pierwszy wy-
jazdowy mecz w tym roku dla 
sądeckiej drużyny zakończył się 
bowiem niepowodzeniem. Mecz 
z czternastokrotnymi mistrza-
mi Polski przerwał serię sześciu 
spotkań bez porażki. Na stadio-
nie w Zabrzu pojawiło się kilka-
naście tysięcy kibiców, co jak na 
I ligę jest frekwencją imponują-
cą. Bohaterem spotkania był Łu-
kasz Wolsztyński (22 lata), au-
tor dwóch goli. Młody zawodnik 

(pomocnik lub napastnik) dwa 
lata temu był na wypożyczeniu 
w drugoligowej wówczas Limano-
vii Limanowa, a teraz jest wyróż-
niającym się zawodnikiem I ligi.

- Możemy mieć pretensje tyl-
ko do siebie, że tak łatwo tracili-
śmy gole – zauważa trener Sande-
cji Radosław Mroczkowski mówiąc 
o meczu z Górnikiem Zabrze. - 
Zwłaszcza przy pierwszej bram-
ce na początku meczu byliśmy 
mało skoncentrowani. Początek 
drugiej połowy był takim dobrym 

sygnałem, ale ostatecznie to rywa-
le zwyciężyli. Cóż liga toczy się da-
lej, będziemy walczyć o jak najlep-
sze miejsce, żeby wywalczyć dużo 
punktów. W spotkaniu z Górnikiem 
musieliśmy borykać się pewnymi 
problemami, bo były dwie wymu-
szone zmiany w składzie i często 
w takich sytuacjach ten mecha-
nizm może się zaciąć. Oczywiście 
to nie jest usprawiedliwienie na-
szej porażki. W następnym meczu 
chcemy odwrócić kartę i walczyć 
o komplet punktów. 

W Zabrzu nie zagrał lider są-
deckiego zespołu Maciej Małkow-
ski (w dwóch pierwszych tego-
rocznych spotkaniach zdobył 
cztery gole). Trener nie chciał 
ryzykować wystawienia go 
w pierwszym składzie. Małkow-
ski narzekał bowiem na drobny 
uraz, jak się okazało jego absen-
cja miała istotny wpływ na prze-
bieg spotkania. Pocieszające, że 
w kolejnych spotkaniach będzie 
już gotowy do gry.

Sandecja w najbliższą sobotę 
(25 marca) zmierzy się u siebie 
z MKS Kluczbork. Będzie dobra 
okazja na powiększenie swoje-
go dorobku punktowego, bo-
wiem rywale nie wygrali w lidze 
w trzynastu kolejnych spotka-
niach i po 22 kolejkach jest zdecy-
dowanym autsajderem rozgrywek. 
Do składu Sandecji wróci prawdo-
podobnie Maciej Małkowski. Po-
czątek spotkania o godz. 16. 

Po 22 kolejkach Sandecja zaj-
muje szóste miejsce w tabeli, do 
prowadzącej Chojniczanki Choj-
nice traci sześć punktów, a do ko-
lejnych zespołów GKS Katowice 
i Zagłębia Sosnowiec pięć punk-
tów. Jednak sądecki zespół do 
rozegrania ma dwa zaległe spo-
tkania z drużynami z dolnych re-
jonów tabeli - z GKS Tychy i Sta-
lą Mielec.

JACEK BUGAJSKI
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Sprzedam HTC one dual Sim, stan 
dobry, pełny zestaw wraz z orygi-
nalnym pudełkiem. Cena 500 zł. Tel. 
797206168.

Sprzedam LG G4 Dual Sim gwarancja 
1 rok, pełny zestaw wraz z oryginal-
nym pudełkiem. Cena 1300 zł. 
Tel. 791386513.

POŻYCZKI RATY! DYSKRETNIE! TANIE!  
Zadzwoń 696-161-919 lub przyjdź, 

Lwowska 41 Nowy Sącz

PILNIE POTRZEBNA POŻYCZKA 
-ZADZWOŃ 692-898-096. Biuro 
ul. Lwowska 41, Nowy Sącz

Praca w Niemczech dla Pań 
sprzątanie prywatnych mieszkań, 

domów oraz przedszkoli, 
biur i restauracji. tel. 609 769 639, 

668 522 954

Sport

Zadomowił się w krajowej czołówce
Robert Faron, który w przeszłości był 
zawodnikiem piłki nożnej m.in. w bar-
wach Startu Nowy Sącz, w wieku 43 
lat nie przestaje zadziwiać startując… 
w biegach narciarskich. Do tego po 
zakończeniu zimy ściąga narty i ry-
walizuje w Lidze Biegów Górskich, od 
kilku lat należąc do ścisłej krajowej 
czołówki. Kolejny narciarski sezon za-
kończył mocnym akcentem.

Robert Faron po raz pierw-
szy treningi w biegach narciar-
skich rozpoczął już w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wie-
ku. Wówczas na terenie Beskidu 
Wyspowego działała tzw. próba li-
manowska. Wkrótce wielkie nar-
ciarskie przedsięwzięcie wpadło 
w poważny kryzys. Dlatego Faron 
jako młody chłopak wybrał piłkę 
nożną. Był piłkarzem Startu Nowy 
Sącz, Chorzowianki Chorzów, KS 

Tymbark, a w regionie znany jest 
przede wszystkim z występów 
w Zalesiance Zalesie. Na boisku 
imponował skutecznością i dużą 
przewagą kondycyjną nad rywala-
mi. Już jako doświadczony piłkarz 
zajmował się także pracą szkole-
niową. Robert Faron jest także na-
uczycielem wychowania fizycz-
nego w Gimnazjum w Kamienicy. 
Kilka lat temu zrezygnował z pił-
ki nożnej i wybrał inne dyscypli-
ny. - W wieku 35 lat wróciłem 
do biegów narciarskich – wspo-
mina Robert Faron. - Przygoto-
wania rozpocząłem od jazdy na 
nartorolkach oraz imitacji z kij-
kami na nogach. Systematycz-
ny trening oraz odnowa biolo-
giczna spowodowały, iż zacząłem 
odnosić sukcesy w dyscyplinach 
wytrzymałościowych, w których 
brałem udział.  

Niedawno Faron zakończył ko-
lejny sezon w biegach narciar-
skich. Na finał w Górach Bialskich 
po raz drugi zawodnicy zmierzy-
li się techniką klasyczną w mara-
tonie narciarskim SGB Ultrabiel na 
dystansie 60 km. Do rywalizacji 
we wszystkich biegach SGB Ultra-
biel przystąpiło ponad 270 zawod-
ników. W rywalizacji na dystan-
sie głównym - 60 km - najszybszy 
był Bogusław Gracz (Nordiclife) z 
pięciominutową przewagą przed 
Robertem Faronem - zwycięzcą 
I edycji. Wcześniej doświadczony 
zawodnik z Zalesia zajął 7. miejsce 
open i pierwsze w kategorii wie-
kowej (ponad 40 lat) w 41. Biegu 
Piastów na dystansie (Worldlop-
pet) 30 km techniką dowolną z cza-
sem 1:24:05.

Robert Faron nie ma cza-
su na odpoczynek i już wraca do 

biegania. W Lidze Biegów Gór-
skich jest od kilku lat prawdziwą 
gwiazdą. Przede wszystkim w 2014 
roku wygrał klasyfikację general-
ną. W ubiegłym roku zajął wyso-
kie trzecie miejsce. Zwycięża lub 
jest na podium w wielu prestiżo-
wych zawodach. Jest również po-
woływany do reprezentacji Polski 

w biegach górskich. W kolejnym 
sezonie nie zamierza odpuszczać 
i zapowiada walkę o czołowe lo-
katy. – Dla mnie sport jest wielką 
pasją, świetnie się czuję rywali-
zując na trasach i jeśli zdrowie 
i siły pozwolą to jeszcze chcę na-
mieszać w czołówce – zapowiada.

JACEK BUGAJSKI
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Sandecja w gronie faworytów walki o czołowe lokaty
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P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 

W  C E N I E 
5 KOMOROWYCH 

TYLKO U NAS

OKNA DRZWI BRAMYOKNA DRZWI BRAMY

P R O M O C J A 
OKNA 7 KOMOROWE 

W  C E N I E 
5 KOMOROWYCH 

TYLKO U NAS

OKNA DRZWI BRAMY

www. tomexokna .p l 

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

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

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

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

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

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

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

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

DRZWI
WEWNĘTRZNE
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 "AUTO-COMPLEX" Sp. z o.o. 

33-311 Wielogłowy 188, 
tel. 18/443 23 91

Wiosna motocyklistów

- Każdy motocyklista to wariat?
- Nie. To kompletnie nie-

uprawniona opinia, nie zga-
dzam się z nią. Prawdziwy mo-
tocyklista nie jest wariatem 
– szanuje swoją maszynę i ludzi 
na drodze. Przynajmniej ja tak 
robię i większość znajomych, 
z którymi jeżdżę, też jest taka. 
Do motocykla trzeba dojrzeć. 
Zaczynając jazdę w młodym 
wieku przechodzić stopnio-
wo przez różne maszyny i nie 
zaczynać od wysokiej mocy. 
Kiedy młody człowiek siada 
od razu na mocną maszynę, to 
wówczas faktycznie ciężko jest 
zapanować nad manetkę i nad 
sobą. Powiem nawet, że dla po-
kory, dobrze mieć niegroźną 
wywrotkę np. na „pięćdzie-
siątce” – bo nam nic się nie 
stanie, a nabieramy szacunku 
i respektu do maszyny i swo-
ich możliwości.

- To dlaczego my, niemotocyklo-
wi użytkownicy dróg, mamy po-
czucie, że niemal wszyscy moto-
cykliści to szaleńcy?

- Na sto osób pewnie dwie 
jeżdżą nieodpowiedzialnie. 
Ale tak jest pewnie w każ-
dej dziedzinie życia, nie tylko 
wśród motocyklistów.

- Od kilku dni w kalendarzu i przy-
rodzie wiosna. Kiedy motocykliści 
wyjeżdżają na szosy?

- Nie mam pojęcia. Dla każ-
dego jest to bardzo indywi-
dualna sprawa. Jedni wyja-
dą w czerwcu, inni jeżdżą już 
w styczniu…

DOKOŃCZENIE STR II

Rozmowa 
z MAGDALENĄ 
ROLĄ-GÓRECKĄ, 
motocyklistką
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DOKOŃCZENIE ZE STRONY I

- Po śniegu?
- Pamiętam takie czasy, kie-

dy jeździłam WSK-ą po śniegu i to 
mi dawało ogromną frajdę. W tym 
roku już wyjechałam z garażu, ale 
nie uważam, że to już dobry mo-
ment. Każdy wyjeżdża wtedy, kie-
dy czuje się pewnie. Oczywiście są 
tacy, którzy wyjeżdżają już w lu-
tym, tylko po co w naszym kli-
macie? Jazda motocyklem ma być 
przyjemnością, dawać dobrą ener-
gię i pozytywne nastawienie do ży-
cia. Nie ma określonej daty, kiedy 
się wyjeżdża z garażu.

- Dużo miałaś w swoim życiu motorów?
- Nie chcę o tym mówić. Moim 

zdaniem w środowisku motocy-
klistów opowiadanie o maszynach 
jakie się miało, jest przejawem złe-
go gustu. To zwykłe przechwalanie 
się… Ale ok, tutaj powiem: mia-
łam ich kilka – od skuterów, przez 
WSK-i, małe pojemności jak 125, aż 
po całkiem spore pojemności, np. 
taką, jaką jeżdżę teraz.

- Czyli?
- Honda VFR pojemność 800, 

106 koni. Wielu uzna, że to wcale 
nie jest duża pojemność, ale we-
dług mnie jak na kobietę to dużo.

- A dlaczego jeździsz na motocyklach?
- Dlaczego? Bo nie muszę mieć 

wtedy przy sobie telefonu, bo je-
stem wtedy tylko ja i motocykl, 
bo lubię odgłos jaki wydaje, bo 
czuję się poza kontrolą innych – 
w dobrym tego słowa znaczeniu. 

Mogę sobie jechać gdzie chcę i kie-
dy chcę, to jest tylko moja chwila. 
Kiedy wracałam z pracy rozdraż-
niona, bo nie radziłam sobie z ja-
kimś problemem, to nawet mój 
mąż był przyzwyczajony, że kiedy 
wsiądę na motor i pojadę na godzi-
nę przed siebie, to wrócę zupełnie 
inna. I nie chodzi nawet o moto-
cykl, ale o pasję, o to coś w naszym 
życiu, co rozpala iskrę w oku.

- Kiedy pierwszy raz wsiadałaś na 
motocykl?

- To było u mojego dziadka, 
który miał jawę 50 cm pojemno-
ści. Pamiętam, że kuzyni ją wyre-
montowali, bo nie działała już, a ja 
się wtedy pierwszy raz przejecha-
łem motocyklem. Na koniec jaz-
dy wywróciłam się. Nie zmienia to 
faktu, że miałam ogromną frajdę 
i od tego momentu zachorowałam 
na motocykle. Od tamtej chwi-
li mnie nie opuszczały. Najpierw 
uczyłam się motocykli przy bra-
cie, który zawsze miał jakąś ma-
szynę i zabierał mnie na przejażdż-
ki, a potem jeździłam już sama. 
Zawsze byłam zakochana w tzw. 
chopperach, teraz jeżdżę klasycz-
nym motocyklem szosowym. To 
coś zupełnie innego. Ten motocykl 
w zasadzie sam się prowadzi, sam 
wchodzi w zakręty i to jest czysta 
przyjemność.

- Pozostaniesz przy motocyklach typo-
wo szosowych?

- Na pewno! Ale… Jest małe 
„ale”. Właśnie zaczęłam rozmyślać 
o drugim motocyklu i chciałabym, 
żeby to był klasyczny chopper… 

No dobrze, przyznam się. Gdy o 
nim pomyślę, uśmiech sam malu-
je się na mojej twarzy. Można po-
wiedzieć, że kiedy myślę o nowym 
motocyklu to mam motyle w brzu-
chu, jak przy pierwszej randce. Ale 
zostawmy moje pomysły, bo roz-
mowa o motocyklowych marze-
niach wzbudza u mnie zbyt duże 
emocje.

- Jak wybrać motocykl odpowiedni dla 
siebie, jeśli ktoś nigdy wcześniej nie 
miał takiej maszyny?

- Nie jestem tu dobrym doradcą, 
bo w tych sprawach trudno mi za-
chować zdrowy rozsądek. Emocje 
zawsze próbują nas zdominować, 
więc powinniśmy wylać wiadro 
zimniej wody na głowę i podejść 
do tematu z możliwie najwięk-
szym dystansem. Funkcjonuje ta-
kie przekonanie, że opłacalny jest 
zakup motocykla „na jesień”, czy-
li po sezonie, bo zazwyczaj można 
nabyć taki sprzęt taniej. Nie jest 
to regułą, bowiem dobra maszyna 
trzyma ceną cały czas i pora roku 
nie ma tu znaczenia. Jeśli więc wio-
sną najdzie nas ochota na posiada-
nie jednośladu, jest to również do-
bra pora, by kupić sprzęt i cieszyć 
się nim cały sezon.

Pierwszy krok to oczywiście 
wybór idealnej maszyny. Każ-
dy z nas mas w głowie swój typ, 
choć czasem jest ich więcej. No 
i tu wracam do swoich rozte-
rek: czyż nie przyjemnie jest mieć 
dwa motocykle - jeden na dłuż-
sze wyprawy, wygodny, ubrany 
w kufry, sakwy, a drugi na krótkie 
wypady wokół komina.

- Jak kupować i czym się kierować? 
- Gdy przemyślimy kwestie po-

jemności, przeznaczenia, sposoby 
napędu, chłodzenia i w końcu znaj-
dziemy nasz sprzęt, to najwyższy 
czas na obejrzenie i jazdę próbną. 
Jeśli sami nie mamy dostatecznej 
wiedzy na temat motocykli, dobrze 
zabrać ze sobą doświadczoną oso-
bę, która wie, na co zwrócić uwa-
gę przed zakupem. Pamiętajmy, że 
wygląd to nie wszystko, a chęć po-
siadania przysłania nam często rze-
czywisty stan. I tak po kilku dniach 
od zakupu, gdy emocje już opadną, 
możemy mieć ten nieprzyjemny 
moment, gdy widzimy, słyszymy 
i czujemy podczas jazdy manka-
menty naszego nowego motocykla. 
Dlatego żeby motocykl naprawdę 
nas cieszył, a jazda na nim dawała 
ogromną radość, kupując, emocje 
zostawiamy w domu, a zabieramy 
ze sobą zdrowy rozsądek.

- Kiedy spotykacie się w swoim gronie, 
to bez końca gadacie o motocyklach?

- To nie jest tak! Jeżdżę głów-
nie ze starymi znajomymi np. ze 
studiów, ale sama nie należę do 
żadnego klubu motocyklowe-
go. Cieszę się, że działają w No-
wym Sączu sporo, choć sama sto-
ję trochę z boku środowiska. Lubię 
niezależność.

- Dużo ludzi w Nowym Sączu i regionie 
jeździ na motocyklach?

- Teraz już bardzo dużo. Moto-
cykl stał się bardzo popularny i tu-
taj powinnam się ugryźć w język.

- Bo…

- Bo nie podoba mi się to, co się 
dzieje na drogach. Dzisiaj motocykl 
to jest głównie szpan. Liczy się wy-
gląd, marka motocykla, ubiór mo-
tocyklisty, a przecież nie  to jest 
najważniejsze. Pamiętam czasy, 
kiedy w Nowym Sączu było mniej 
motocykli, a wszyscy się znali. Dzi-
siaj tego nie ma, a ja nie potrafię 
i chyba nie chcę dostosować się do 
nowych obyczajów. Na otwarcie 
i zamknięcie sezonu przyjeżdża 
kilkuset motocyklistów.

- A kiedy tegoroczne otwarcie sezonu?
- O rany, nie mam pojęcia, 

mówiłam, że jestem trochę poza 
środowiskiem. Pewnie można to 
sprawdzić gdzieś w internecie.

- Co sobie myślisz, kiedy widzisz na 
samochodach naklejki „Motocykle są 
wszędzie”.

-Ja takiej nie mam.

- Dlaczego?
- Bo równie dobrze można na-

kleić, że karetki są wszędzie i lu-
dzie są wszędzie – chore!  Po co 
światu komunikować, że motocy-
kle są wszędzie?  Jazda na motocy-
klu to odpowiedzialność, wymaga 
zdwojonej czujności. Trzeba prze-
widywać ruchy innych kierowców 
i trochę myśleć za nich, ale to wca-
le nie oznacza, że mamy być jakoś 
ulgowo traktowani.

- Ile sądeczanie wydają na motocykle?
- Można wydać 500 złotych i 

można wydać ponad sto tysięcy. 
Temat rzeka…

ROZMAWIAŁ (ICZ)
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Rajdy samochodowe

REKLAMA

Uzależnieni od ścigania
Do rajdów przystosowali Fiata 126p – 
popularnego malucha. Wzięli udział 
w zawodach i… tak się zaczęła ich 
motoryzacyjna przygoda. Małżeń-
stwo z Nowego Sącza – Przemysław 
i Barbara Gosztyłowie od lat uczestniczą 
w rajdach samochodowych. 

Ich pasja zaczęła się, kiedy kie-
rowcy rajdowi tacy jak Krzysztof 
Hołowczyc, Paweł Przybylski, Janusz 
Kulig czy Leszek Kuzaj bardzo często 
występowali w mediach. To działało 
na wyobraźnię. 

Maluchem na rajd 
- Pierwsze starty z moim bra-

tem Sławkiem rozpoczynaliśmy 
w 1996 r., niepozornym Fiatem 126 p. 
Przerobiliśmy go na potrzeby ama-
torskiego sportu. Mimo małego sil-
niczka samochodzik pozwolił nam 
osiągać pierwsze sukcesy na tra-
sach rajdowych oraz rywalizować 
z mocniejszymi pojazdami. Po paru 
latach przestał jednak być samo-
chodem konkurencyjnym, a stu-
dia moje oraz brata nie pozwoliły 
na udział w imprezach sportowych. 
Maluszek zmienił właściciela, a ka-
ski rajdowe trafiły na półkę – wspo-
mina Przemysła Gosztyła, prywatnie 
sądecki architekt. 

Niedosyt adrealiny?
Nie był to jednak koniec rajdowej 

przygody, ale jej początek - Prze-
rwa nie trwała długo. Pewnego 
dnia postanowiłem moją ówcze-
sną dziewczynę Basię, a dziś żonę, 
zabrać na amatorską imprezę mo-
toryzacyjną w jednym z lokalnych 
klubów naszego regionu. 

Założenie pana Przemysława 
było proste – chciał pokazać swej 
sympatii, co go tak w tych rajdach 

fascynuje. Pani Barbara szybko zła-
pała bakcyla do tego sportu.

- Początkowo plany były skrom-
ne – mieliśmy zamiar brać udział 
w imprezach amatorskich. Z bie-
giem czasu apetyt rósł i szybko 
przeszliśmy do rajdów III ligowych 
(obecnie okręgowych). Wymaga-
ło to dostosowania samochodu do 
homologacji rajdowej zgodnej z FIA 
– wspomina Przemysław Goszty-
ła. Prace wykonał sam we własnym 
garażu, dzieląc obowiązki zawodo-
we i rajdowe. Jego zamiłowanie do 
mechaniki pojazdowej bardzo mu 
się przydało na etapie startów oraz 
przeróbek technicznych. Z czasem 
dopadł ich niedosyt adrenaliny raj-
dowej. Po uzyskaniu wymaganych 
punków przeszli na wyższy szcze-
bel rajdowy, do „Rajdowego Pucha-
ru Polski”, do klasy Astra. 

Rajd sposobem na życie  
- Rajdowa pasja stała się naszym 

sposobem na życie, na spędzanie 
wolnego czasu wraz z przyjaciół-
mi, którzy bardzo nam pomaga-
li i pomagają nadal. Szczególne po-
dziękowania należą się Miłoszowi, 
Mariuszowi, Wojtkowi, Damiano-
wi, Tomkowi i Markowi, którzy 
bardzo nas mobilizują oraz poma-
gają w doskonaleniu techniki raj-
dowej. Z czasem uzyskaliśmy li-
cencje sędziowskie, by zobaczyć 
jak to wszystko wygląda od dru-
giej strony. 

Wkrótce jednak zlikwidowano 
Puchar Polski i Gosztyłowie zostali 
zmuszeni do przejścia szczebel wy-
żej, do Rajdowych Mistrzostw Pol-
ski, co otworzyło im drogę do star-
tów za granicą. 

- Udało się zebrać naszą pacz-
kę zapaleńców, niewielki budżet 

i w 2015 roku przemierzaliśmy tra-
sy rajdowe w Rajdowych Mistrzo-
stwach Słowacji. Z końcem sezonu 
udało się wystartować w słynnej 
imprezie rajdowej na Węgrzech 
o nazwie Szilveszter Rallye – fan-
tastycznej imprezie z przemiłą at-
mosferą tworzoną przez kibiców, 
startujące załogi oraz organizatora. 

Kochają Barbórkę 
Mimo że dla Gosztyłów wszystkie 

rajdy były niezapomnianymi przy-
godami, to ich ulubionym rajdem 
jest Rajd Barbórki Cieszyńskiej. 

- To jeden z rajdów najbar-
dziej wymagających, trudnych, 
o nieprzewidywalnym stanie 
nawierzchni. Pamiętam jedne 
z trudniejszych zawodów, gdy je-
chaliśmy we mgle. Widoczność 
była ograniczona do paru me-
trów przed pojazdem, a prędko-
ści dochodziły do 185 km/h. Była 

to jazda na tzw. „opis”. Ta jaz-
da była jedną z najtrudniejszych, 
ale i najbardziej niesamowitych. 
Słynna Barbórka zawsze dostar-
cza nam wielu wrażeń, jak na rol-
lercoasterze. Czasem bywa dla 
nas łaskawa, czasem nie. Wiemy 
jedno: kochamy ją bezwzględnie 
i zawsze czekamy na nią z utę-
sknieniem – podkreśla Przemy-
sław Gosztyła. 

Rajdy uzależniają 
Jak podkreśla Przemysław Gosz-

tyła, rajdy samochodowe oprócz 
tego, że dają dużo radości to moc-
no uzależniają, nie sposób się od 
niego oderwać. Rajdy uczą także 
pokory oraz współpracy z drugim 
człowiekiem. 

- Na uzależnienie od rajdów nie 
ma leku. Jest to także dość kosz-
towna zabawa – podkreśla rajdo-
wiec – architekt. 

Sport ten wiąże się z wieloma 
wyrzeczeniami. Małżeństwo musi 
z dużym wyprzedzeniem planować 
udział w zawodach i godzić je z obo-
wiązkami zawodowymi. 

- Często wracam z pracy i zary-
wam noce oraz weekendy. Siedzę 
do późna w garażu, by przygotować 
rajdówkę oraz serwis do zawodów. 

A w jakich rajdach państwo 
Gosztyłowie chcieliby wziąć udział 
w przyszłości? 

- Spełnieniem naszych marzeń 
byłby start w pełnym cyklu rajdów 
w Polsce bądź za granicą, lecz bez 
sponsora nie jest to możliwe. Z do-
mowego budżetu na ma szans na 
stałe starty. Chyba największym 
naszym rajdowym marzeniem jest 
start w rajdzie Monte Carlo. A pla-
ny sprzętowe? Chcielibyśmy zbudo-
wać historyczny pojazd rajdowy - 
dodaje Przemysław Gosztyła. 

AGNIESZKA MAŁECKA
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Sądeckie samochody

O Trabim, co skradł serce Puzona
Był w stanie agonalnym, ale on 
z prawdziwą czułością zajął się każ-
dą jego częścią. Dziś lśniący, wychu-
chany, traktowany jest niemal jak 
członek rodziny. Do tego stopnia, że 
w czasie deszczu właściciel nie po-
zwala mu opuszczać domu. To musi 
być miłość. Prawdziwa miłość do… 
samochodu.

Ale zaczęło się od miłości do ko-
biety - Karoliny. Wkrótce uczu-
cie rozkwitło i przyszedł czas na 
poznanie rodziców narzeczonej. 
Sądeczanin Radosław „Puzon” 
Kurek pojechał pod Lublin i zo-
baczył… oczywiście teścia, ale też 
to, czemu oddał cząstkę zarezer-
wowanego dla Karoliny serca. Pod 
plandeką, przy domu rodzinnym 
przyszłej żony, wypatrzył stary 
samochód. 

- Zapytałem teścia, czy po-
trzebne mu jest to auto, a on moc-
no się zdziwił. A potem śmiał się 
ze mnie, że ten złom nazywam 
autem – wspomina. W paździer-
niku 2012 r. laweta przywiozła do 
Nowego Sącza teściowy złom.

Tym złomem był dwudrzwio-
wy sedan, o pojemności 0,6 litra 
i mocy 23 KM. Jednym słowem 
Trabant 601, nazywany „mydel-
niczką” czy „dyktą”, ze wzglę-
du na nadwozie wykonane 

z duroplastu. Jego stan rzeczywi-
ście okazał się dość fatalny.

- Co tu dużo mówić, trabant 
był w stanie agonalnym – przy-
znaje Kurek.

Drugie życie trabanta
Okazało się, że auto jest moc-

no nadgryzione rdzą, zwłaszcza 
nadkola i pas przedni. Na szczę-
ście konstrukcja i podwozie były 
w lepszym stanie. Zaczęła się po-
wolna reanimacja.

- To była żmudna dłubanina – 
wspomina pan Radek. – Rozebra-
łem samochód na części, od razu 
dokonując selekcji na to, co jesz-
cze może się przydać i to, co musi 
trafić na złom. Elementy zawie-
szenia, resory, bębny zostały wy-
piaskowane i pomalowane. Śru-
by i inne drobiazgi, które jeszcze 
nadawały się do wykorzystania, 
trafiły do ocynkowni. Równocze-
śnie zacząłem szukać potrzeb-
nych części.

Jak się okazuje, wbrew pozo-
rom części do trabanta wcale nie 
tak trudno zdobyć. Wystarczy śle-
dzić aukcje internetowe. Na Śląsku 
jest nawet specjalny sklep oferu-
jący części lub ich zamienniki do 
tej marki samochodu. Pomocne 
są też internetowe kluby miło-
śników trabanta, dzięki którym 

pasjonaci wymieniają się nie tyl-
ko doświadczeniami.

Oczywiście praca nad re-
konstrukcją samochodu wyma-
ga precyzji i cierpliwości. Te ce-
chy akurat są bliskie Radosławowi 
Kurkowi, przez znajomych nazy-
wanemu „Puzonem”.

- Mój ojciec naprawia instru-
menty muzyczne, stąd to prze-
zwisko, ale stąd też odziedziczona 
precyzja. Zresztą zawsze byłem 
pedantem, jak coś robię, to powo-
li, ale bardzo dokładnie. A maj-
sterkowanie pociągało mnie od 
dzieciństwa – przyznaje.

W sierpniu 2014 roku trabant 
trafił do lakiernika. Potem zaczę-
ło się jego składanie. Ale ponieważ 
był to dla Radka – funkcjonariu-
sza Straży Granicznej, czas zawi-
rowań związanych z pracą i zmia-
ną miejsca zamieszkania, musiał 
na pół roku przerwać rekonstruk-
cję. Wreszcie 24 stycznia 2015 roku 
trabant po raz pierwszy odpalił, 
a 31 maja ruszył w swoją nową 
drogę drugiego życia.

Takie cudo nie na sprzedaż
- Samochód nie jest użytko-

wany na co dzień. Stoi w ciepłym 
garażu pod pokrowcem. Tylko 
raz deszcz go złapał w czasie jaz-
dy – śmieje się właściciel, który 

przyznaje, że swoim trabantem 
wyjeżdża w trasę tylko okazyjnie 
i to przy ładnej pogodzie.

Gdy rusza w miasto, jego sa-
mochód wzbudza niemałe zain-
teresowanie. Do kierowcy pod-
chodzą przechodnie, zwłaszcza 
starsze osoby. Ktoś mówi, że też 
miał trabanta, ktoś, że o takim 
marzył. Proszą, żeby odpalił sil-
nik, docisnął gaz, żeby posłu-
chać tego charakterystyczne-
go dźwięku. Bywa, że ktoś pyta 
o cenę, o możliwość kupna. Ale 
opcji sprzedaży swojego traban-
ta Radosław Kurek nie bierze 
w ogóle pod uwagę.

- Jestem przywiązany do Tra-
biego. Od początku wiedzia-
łem, że robię go dla siebie, nie na 
sprzedaż.

Ile kosztował go cały remont?

- Żony nie ma, to mogę powie-
dzieć – śmieje się. - Dużo pracy 
wykonałem sam oraz przy po-
mocy kolegi, brata i innych zna-
jomych. Zapisywałem oczywiście 
większe wydatki, wyszło około 13 
tys. zł za remont. Ale dla porów-
nania mój kolega kupił syrenkę, 
tyle że jej renowację zlecił osobie 
z zewnątrz, bo sam nie ma czasu 
się tym zajmować. Kosztowało go 
to grubo ponad 30 tys. zł.

Kopci, dymi, ale ma klimat
Swoja pasją właściciel Trabie-

go dzieli się w internecie. Na jed-
nym z filmików za kierownicą sie-
dzi żona Karolina, która śmieje się, 
że prędkość 60 km na godzinę jest 
wszystkim, na co stać trabanta.

- Rzeczywiście trabantem jeź-
dzi się całkiem inaczej. Silnik jest 
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W połowie marca Nowy Sącz wzbogacił się 

o pierwszą stację paliw pod szyldem polskiej 

sieci MOYA. Właścicielami nowej inwesty-

cji jest małżeństwo Moniki i Jacka Pietryga. 

Nowa stacja benzynowa to ich kolejny biz-

nes, który będą prowadzili w Nowym Sączu. 

Jak sami przyznają, o posiadaniu stacji pa-

liw marzyli od dawna.

Nowo wybudowany obiekt znajduje się 

przy ul. Lwowskiej 236 przy wyjeździe z 

miasta w stronę Gorlic, Jasła i Przemyśla. 

Funkcjonuje pod marką MOYA - polskiej 

sieci stacji paliw, działającej od 2009 roku. 

„O otwarciu własnej stacji paliw myśleli-

śmy z żoną już od dawna. Zdecydowaliśmy 

się na wybór marki MOYA, bo to najszyb-

ciej rozwijająca się sieć stacji w Polsce i rze-

telny partner biznesowy, który współpracę 

z Partnerami opiera na prawdziwych rela-

cjach. Ponadto zapewnia najwyższej ja-

kości paliwa i jednolite standardy wypo-

sażenia obiektu. Wierzę, że nasza stacja 

w szybkim czasie zyska uznanie wśród Są-

deczan” - przyznaje Jacek Pietryga. 

Nowy obiekt został zaprojektowany 

z uwzględnieniem wysokich standardów 

sieci. Na stacji działa punkt Caffe MOYA - 

koncept gastronomiczny sieci, w ramach 

którego serwowane są kawy, gorące prze-

kąski (hot-dogi, zapiekanki, panini) oraz 

ciastka. Na terenie sklepu znajduje się rów-

nież wydzielona strefa ze stolikami do kom-

fortowej konsumpcji gorących przekąsek 

i kawy. Podróżni mogą dodatkowo skorzy-

stać z dostępnej sieci Wi-Fi. 

Na terenie obiektu kierowcy mają nato-

miast do dyspozycji kompresor. W ciągu 

najbliższych miesięcy planowane jest uru-

chomienie bezdotykowej myjni dla aut 

osobowych.

Na stacji prowadzona będzie sprze-

daż wszystkich rodzajów paliwa - Pb 95, 

Pb 98, ON, LPG oraz uszlachetnionego 

diesla pod marką ON MOYA Power, któ-

rego regularne tankowanie zmniejsza 

zużycie paliwa, zapewnia  wzrost mocy 

silnika oraz utrzymuje układ paliwowy 

w czystości. Paliwa dostępne na wszyst-

kich stacjach MOYA, w tym również na 

nowej nowosądeckiej, spełniają najwyż-

sze normy jakości gwarantowane nieza-

leżnym programem badania jakości i sy-

gnaturą znaku TankQ.

Wszyscy klienci stacji mogą liczyć na 

stałe rabaty dzięki dołączeniu do progra-

mu MOYA VIP, którego karta uprawnia 

do zniżek za każdorazowe tankowanie. 

Z kartą klienci płacą zawsze 5 groszy ta-

niej na litrze benzyny lub ON oraz 2 gro-

sze taniej na litrze LPG. Karty MOYA VIP 

dostępne są również w wygodnej wer-

sji mini - w rozmiarze 1/3 karty płatniczej 

w formie breloka.

Firmy z Nowego Sącza i okolic mogą 

z kolei przystąpić do programu flotowe-

go MOYA Firma, który ułatwia zarządza-

nie wydatkami na paliwo i ich rozliczanie. 

Wydawana do niego karta umożliwia za-

kupy z pełnego asortymentu paliwowe-

go, a także AdBlue i płyny do spryskiwa-

czy. Do programu przystąpić może każdy 

przedsiębiorca.

Obiekt w Nowym Sączu jest szóstą sta-

cją w barwach MOYA w województwie 

małopolskim. 

REKLAMA

dwusuwowy, kopci, dymi. W sil-
niku nie ma zbiornika na olej. 
Tankując, muszę sam robić mie-
szankę paliwa ze specjalnym ole-
jem. Wewnątrz jest bardzo ubogie 
wyposażenie. Nawet wskaźni-
ka paliwa nie ma, dlatego mam 
taki specjalny patyk z miarką, 
który wsadzam do baku, spraw-
dzając poziom paliwa. Nie ma 
żadnych kontrolek, tylko prędko-
ściomierz. Dźwignia zmiany bie-
gów umieszczona jest w kierow-
nicy. Nie ma wspomagania, ale 
przedni napęd, lekkie nadwozie, 
bo samochód waży około 600 kg, 

cienkie opony, powodują, że tego 
nie czuć. Rzeczywiście komfortu 
jazdy może nie ma, ale za to jaki 
jest klimat!

Klimat trabanta tak zachwycił 
Kurka, że… marzy mu się drugi 
taki samochód do pary. Jak żartu-
je, ma dwóch synów, więc i tra-
banty muszą być dwa. Już nawet 
wypatrzył takiego w wersji kom-
bi, który stoi od lat przy jednej 
z sądeckich ulic.

- Bo rekonstrukcja samo-
chodu to pasja, która wciąga… 
- kwituje.

JOLANTA BUGAJSKA

www.dts24.pl
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Rajd Wiosny na start
Automobilklub Południowy wraz z Kowal 
Management zapraszają na „Rajd Wiosny 
o Puchar Gminy Wierzchosławice”, który od-
będzie się 9 kwietnia, w Wierzchosławicach k. 
Tarnowa. Impreza stanowi pierwszą rundę te-
gorocznego Samochodowego Pucharu Mało-
polski, który składa się w tym roku z czterech 
rund: Rajdu Wiosny, Rajdu Lata, Rajdu Jesieni, 
oraz Barbórki Małopolskiej.

Organizatorzy przygotowali dla Za-
wodników próbę sportową długości ki-
lometra, która będzie przejeżdżana trzy-
krotnie, a pomiar czasu na niej będzie 
prowadzony elektronicznie. Impreza 
organizowana jest pod egidą Polskiego 
Związku Motorowego, oparta na regula-
minie KJS. Do klasyfikacji całego sezonu 
będą się liczyły trzy najlepsze wyniki uzy-
skane przez zawodników. Jest to bardzo 
ciekawe rozwiązanie, gdyż w razie nie-
powodzenia na jednej imprezie zawodnik 
nie traci szansy na walkę o dobre miejsce 
w klasyfikacji sezonu – a więc walka za-
powiada się od pierwszej do ostatniej im-
prezy. Drugą atrakcją tej serii jest Puchar 
Pań – pod warunkiem zgłoszenia się do 
danej imprezy minimum trzech kobiet 
w roli kierowcy. „Dobry Tygodnik Sądec-
ki” z Kowal Management pracują już nad 
wspólną organizacją Rajdu Lata.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, REGULAMINY 
ORAZ DRUKI ZGŁOSZEŃ DOSTĘPNE NA 

STRONIE WWW.RAJDWIOSNY.PL 

Stacja paliw MOYA zawitała do Nowego Sącza
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