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Nowy Sącz przyłączył się do ogólnopolskiego 
czarnego protestu kobiet, ale na Rynek 
przyszli również mężczyźni  L str. 3

Sandecja 
jest 
dla 
piłkarzy 
trampoliną 
do 
Ekstraklasy  
 L str. 11

Z gębą jak 
cmentarz świata 
nie zbawisz – 
przekonywał 
o. Leon Knabit
 L str. 4

Nad Nowym Sączem mamy kumulację 
zanieczyszczeń – przyznaje zastępca 
prezydenta Wojciech Piech   L str. 9

Nasz człowiek z drugiej strony – 
Piotr Droździk    L str. 2
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SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODACZWARTEK PIĄTEKNOWY SĄCZ  

Konkretnie chodzi o stojaki ro-
werowe, które pojawią się na uli-
cach naszego miasta. Nowy Sącz 
wziął udział w akcji „Kręć kilome-
try”. Sądeczanie przejechali w jej 
ramach 189 718 km, zajmując 13. 
miejsce w stawce 1500 miejscowości 
z całej Polski. W nagrodę otrzyma-
my uliczne stojaki rowerowe. Ile? 
Tego dokładnie jeszcze nie wiado-
mo, ale wiadomo, że 300 stojaków 
podzieli między sobą 20 najlep-
szych miast w stawce. A kto wy-
grał, ten nietypowy wyścig organi-
zowany przez Fundację Allegro All 

For Planet? Warszawa, która prze-
jechała w ramach akcji 466 183 km. 
Łącznie przejechano 9 mln km.

(W)

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW
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CYTAT TYGODNIA

PRZECZYTANE

CZŁOWIEK Z DRUGIEJ STRONY

Imię i nazwisko: Piotr Droździk.
Urodziłem się: w Rzeszowie.
Moja rodzina: moja sprawa.
Z wykształcenia jestem: fotografem.
Zajmowane stanowisko: prowadzę firmę 
fotograficzną Piotr Droździk i synowie (śmiech).
Przebieg pracy zawodowej: od 25 lat fotografuję, 
jestem też pracownikiem Muzeum Okręgowego 
w Nowym Sączu, na stanowisku… fotografa, 
oczywiście.
Moją pierwszą wypłatę wydałam na: pieluchy 
i czynsz (śmiech). No dobrze – połowę pierwszych 
zarobionych pieniędzy wydałem na album 
malarstwa Hieronima Boscha.
Lubię jeść: to zbyt osobiste pytanie.
Po godzinach: czytam, słucham muzyki i dużo 
pracuję.
Mój samochód: bardzo go kocham.
Ostatnio czytałem: podręcznik do Photoshopa 
(śmiech). Chyba lepiej zabrzmi, jeśli powiem, 
że czytałem „Wakacje z duchami”.
Na bezludną wyspę zabrałbym: skąd wy bierzecie 
te pytania??? Przecież nie powiem prawdy.
Złości mnie: głupota, chamstwo i brak tolerancji 
(to ostatnie z trzema wykrzyknikami).
Śmieszy mnie: wojna polsko-polska.
Cieszy mnie: wielka ilość mądrych przyjaciół.
Uwagi DTS: Piotr Droździk, dzisiaj o godz. 18 
podczas wieczoru autorskiego w Nowosądeckiej 
Małej Galerii zaprezentuje swój najnowszy album 
fotograficzny „Nowy Sącz moje miasto”.

Sądeczanie wykręcili stojaki Zachować polską 
własność

(…) – Dlatego, jak mówię, że 
trzeba odbudować polską własność, 
to wiem, że bardzo nie podoba się 
to moim poprzednikom.

- Dlaczego?
- Bo zmusza do odpowiedzi na 

inne pytania: dlaczego wcześniej 
nie zadbaliśmy o tę polską wła-
sność? Nie zadowala mnie odpo-
wiedź, że polskie firmy były nie-
efektywne. PKO BP, PESA, Newag, 
Toruńskie Zakłady Materiałów 
Opatrunkowych to przykłady, że 
można było te firmy przetransfor-
mować i zachować polską własność. 
Powiem wprost – żałuję, że aż tak 
bardzo wyprzedaliśmy nasz kraj (…)

WICEPREMIER MATEUSZ MORAWIECKI 
W WYWIADZIE DLA „TYGODNIKA 

POWSZECHNEGO” – NR 39 (3507), 
25 WRZEŚNIA 2016

- NOWY SĄCZ URZEKŁ MNIE W 1951 R.,  URZEKA MNIE I  TERAZ. TO 
P IĘKNE,  N IEWIELKIE  TYPOWE GAL ICYJSKIE  MIASTECZKO – O.  LEON 
KNABIT,  BENEDYKTYN,  PODCZAS TYGODNIA  KULTURY CHRZEŚC I-
JAŃSKIEJ  (RELACJA NA STR.  4) .
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„Upominamy się o normalność”, „Myśl 
mózgiem, nie ideologią”, „Nie jestem 
żywym inkubatorem”, „Macice wstały 
z kolan” czy „Kobieta też człowiek, ma 
swoje prawa” - takie i inne hasła skan-
dowali protestujący na sądeckim Rynku 
podczas Czarnego Poniedziałku, orga-
nizowanego w ramach Ogólnopolskie-
go Strajku Kobiet. 

Inicjatorki protestu apelowały 
o założenie czarnych ubrań, zabra-
nie czarnych parasoli, a nawet zakle-
jenie ust czarną taśmą. Przyszło kil-
kadziesiąt osób odzianych w czarne 
i ciemne stroje.

Uczestnicy nie kryli emocji: - Je-
żeli ta ustawa, nad którą teraz za-
stanawia się PiS, weszłaby w ży-
cie, to kobiety mają prawo czuć się 
ograniczone. Jeżeli cała Polska się 
zbierze i zaprotestuje, są szanse po-
wodzenia. My nie jesteśmy fanaty-
kami. To, że możemy zostać ocenio-
ne jako zwolenniczki aborcji, to już 
nie nasz problem. Mam wsparcie 
rodziców i dziadków, kolegów i ko-
leżanek, wszyscy są za – mówi jed-
na z młodszych uczestników prote-
stu, Weronika Styczyńska.

- My, jako kobiety, powinnyśmy 
mieć własne zdanie. Nasze prawa 
są w Polsce bardzo ograniczane. Nie 
jestem feministką, ale to, co się te-
raz dzieje, przechodzi ludzkie poję-
cie. Jestem jak najbardziej za tym, 
żebyśmy, tak jak do tej pory, mia-
ły możliwość wyboru – dodaje jej 
koleżanka.

Organizatorka nowosądeckiej ak-
cji (kobiety tego dnia protestowały w 
całym kraju) Barbara Żytkowicz, jest 
przekonana, że poniedziałkowy pro-
test przyniesie efekt.

- Absolutnie wierzę w powodze-
nie protestu, choćby dlatego, że nasi 
możni władcy zaczynają powoli 
mięknąć i zmieniać zdanie. Myślę, 
że może to być lekka zagrywka po-
lityczna, aczkolwiek kobiety mają 
tę moc, która powoli do polityków 
dociera. Pomysł strajku narodził 
się podczas Czarnego Protestu ty-
dzień temu. Któraś z kobiet krzyk-
nęła: zróbmy strajk 3 października. 
Potem inicjatywę poparła Krysty-
na Janda i to w zasadzie ona była 

inicjatorką protestu – mówi Bar-
bara Żytkowicz, która zaznacza, że 
ona i pozostałe kobiety, które włą-
czyły się do protestu, nie są zwolen-
niczkami aborcji.

- Usłyszałam straszne rzeczy. 
Jesteśmy nazywane morderczy-
niami, jesteśmy porównywane 
do nazistek. My tymczasem nie 
popieramy aborcji. Próbuję to na 
każdym kroku podkreślać. Wal-
czymy o wolność naszego wyboru. 
Nie chcemy, aby nam pan polityk 
wrzucał do kieszeni swoje racje. 
Chcemy mieć prawo wyboru. Łapy 
precz od ustawy, która spokojnie 
obowiązuje od roku 1993 – doda-
je Żytkowicz.

- Praw nigdy nie dostaje się w 
prezencie. Nie można czekać, aż 
ktoś po prostu łaskawie uzna, że 
kobiety zasługują na równe trakto-
wanie i szacunek. Wygląda na to, że 
same musimy je sobie wywalczyć, 
podobnie jak kiedyś prawa wy-
borcze. Teraz musimy zawalczyć 

o poszanowanie naszej godności. 
Nie jesteśmy zwolenniczkami abor-
cji ot tak, nie mamy jakiejś fanabe-
rii, po prostu chcemy utrzymania 
w mocy obowiązującego, ustawo-
wego kompromisu aborcyjnego. 
Walczymy o prawo do podejmo-
wania własnych, autonomicznych 
wyborów, tak jak było to do tej pory 
– zaznacza dowodząca protestem.

Protest poparł także Jakub Bo-
cheński, dawny lider Ruchu Paliko-
ta na Sądecczyźnie.

- Jestem tutaj zupełnie sponta-
nicznie, ale to dobra akcja, którą 
warto wesprzeć - mówił. 

- Wierzę w powodzenie protestu, 
inaczej by mnie tu nie było. Kobie-
ty chciały publicznie powiedzieć, co 
o tym myślą i liczę, że zostaną wy-
słuchane. Proponowane w ustawie 
zmiany są nie do przyjęcia. Moim 
zdaniem kobiety, które tu prote-
stowały domagają się zachowania 
obowiązujących dotychczas przepi-
sów. Ustawa ta nie jest doskonała, 

ale nie potrzebujemy więcej. Jej za-
ostrzanie jest natomiast skanda-
liczne. Przyszło tu wielu uczniów 
i uczennic ze SPLOT-u. Ja sama je-
stem tu prywatnie, jako kobieta 
- mówi Alicja Derkowska, dawna 
działaczka „Solidarności”, współ-
założycielka Małopolskiego Towa-
rzystwa Oświatowego.

Nie wszystkie sądeczanki były do 
Czarnego Protestu nastawione tak 
entuzjastycznie.

- Od początku byłam temu prze-
ciwna. Jestem osobą mocno wie-
rzącą, o życiu każdego człowieka 
decyduje Bóg. Aborcja to łamanie 
V przykazania Dekalogu. Oczywi-
ście każdy ma wolny wybór i sam 
decyduje o swoim życiu. Jednak ten 
protest mi się nie podoba, ma on na 
celu przysłonienie innych ważnych 
dla Polski spraw - mówi Renata Ro-
słaniec, założycielka Punktu Rehabi-
litacyjno-Edukacyjnego „Świateł-
ko Nadziei”, mama autystycznego 
Michałka.

Protest zbojkotowała także inna 
szczęśliwa mama. - Życie to jest 
życie. Nie ma tu dla mnie wyboru. 
Ciekawe ile z pań zaangażowa-
nych w organizację protestu ma 
dzieci? Uważam, że ktoś, kto jest 
rodzicem, zupełnie inaczej patrzy 
na te sprawy. Kilka razy czytałam 
projekt ustawy i wydaje mi się ona 
dość solidna. Był to projekt oby-
watelski, podpisało się pod nim 
450 tys. osób, nie pisowski, jak 
się powszechnie uważa. Wiem, że 
kobiety walczą o możliwość wy-
boru, nie o aborcję samą w sobie, 
ale ja tego protestu nie popieram. 
W tzw. „Czarny Poniedziałek” dla 
kontrastu ubrałam się na biało 
- mówi przeciwniczka czarnego 
protestu, która pragnie zachować 
anonimowość.

***
Pomysł na akcję, która odbyła 

się 3 października, został zaczerp-
nięty z Islandii, gdzie 40 lat temu 
90 proc. kobiet jednego dnia - 24 
października 1975 r. - odmówiło 
jakiejkolwiek pracy - zarówno za-
wodowej, jak i wykonywania obo-
wiązków domowych. Kobiety pro-
testowały w ten sposób przeciwko 
nierównościom ekonomicznym: 
niższym płacom i nieodpłatnej pra-
cy w domu. Na wielkim prote-
ście w Reykjaviku zgromadziło się 
25 tys. osób.

***
Podczas, gdy pod ratuszem 

trwał Czarny Protest, po sąsiedz-
ku pod pomnikiem Jana Pawła II 
modliła się grupa osób. Pojawiło się 
też kilkoro młodych, którzy krzy-
czeli, że protestujący popierają za-
bijanie dzieci. W pobliżu była poli-
cja, nie doszło jednak do żadnych 
incydentów. 

AGNIESZKA MAŁECKA

REKLAMA

Centrum 
Finansowe

kredyty    pożyczki    leasing
   kredyty gotówkowe do 200 000

 szybkie pożyczki do 20 000
Wiele banków i firm pożyczkowych 

w jednym miejscu

Profesjonalne doradztwo
szybka decyzja kredytowa

Zapraszamy

tel. 796 292 958
Jagiellońska 42

33-300 Nowy Sącz
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Temat tygodnia

 Nie jestem za aborcją, jestem za wolnym wyborem!
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Z gębą jak cmentarz świata nie zbawisz!
W czytelni Sądeckiej Biblioteki Publicznej 
padło m.in. to oraz wiele innych zabawnych 
stwierdzeń o. Leona Knabita, benedyktyna 
z Tyńca, który do Nowego Sącza przybył na 
spotkanie autorskie zorganizowane w ra-
mach 30. Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.

- Nowy Sącz urzekł mnie w 1951 r., 
urzeka mnie i teraz. To piękne, niewiel-
kie typowe galicyjskie miasteczko – 
mówił o. Knabit, który gościł w Nowym 
Sączu także podczas odpustu Przemie-
nienia Pańskiego w 2004 r. Wtedy na 
dziedzińcu Bazyliki św. Małgorzaty 
miała okazję poznać charyzmatycz-
nego duchownego Anna Totoń, autor-
ka wielu książek, miłośniczka historii 
Sądecczyzny. Ojcu Leonowi wręczyła 
ręcznie wyrzeźbiony wizerunek Chry-
stusa Przemienionego. Pamiątkę wyko-
nał znany ludowy artysta Marian Mół-
ka. - Bo my Lachy podegrodzkie lubimy 
obdarowywać – zaznaczyła z uśmie-
chem Anna Totoń.

W trakcie spotkania mówiono o du-
chowieństwie o. Leona, jego spojrzeniu 
na świat i wiarę, znajomość z papieżem 
Janem Pawłem II, którego, jeszcze wte-
dy, jako Karola Wojtyłę, poznał w 1958 
r. Mówiono o książkach o. Knabita, ta-
kich jak: „Młodość to nie tylko wiek. 
Młodość to stan ducha”, „Spotkania 
z wujkiem Karolem”, do którego to 
dzieła wstęp napisał Stanisław Dziwisz, 
czy też „Ojca Leona różowe okulary”.

Nie zabrakło pytań z sali. Przewod-
nicząca rady Miasta Nowego Sącza Bo-
żena Jawor chciała wiedzieć, jakie owo-
ce przyniosą Światowe Dni Młodzieży.

- Pesymistą nie jestem. Ale nie łudź-
my się, że jak za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki wszystko się zmieni. 
Mamy kryzys wiary, kryzys człowieka, 
on nie zniknie tak od razu. Ale rzuć ka-
mieniem w tłum, a na pewno kogoś tra-
fisz. Mam nadzieję, że młodzi odrodzą 
się w wierze – uważa o. Leon.

- Która książka jest dla ojca szcze-
gólnie ważna? – pytała jedna z uczest-
niczek spotkania.

- Wszystkie książki są dla mnie 
szczególnie ważne, ale nie wszystkie 
przeczytałem – odpowiedział z właściwą 

sobie dozą żartu duchowny, który 26 
grudnia skończy 87 lat.

Poczucie humoru go nie opuszcza. 
– Z gębą jak cmentarz świata nie zba-

wisz! – stwierdza o. Knabit. – Śmiej się ze 
śmiejącymi, płacz z płaczącymi. Nie może 
to być jednak śmiech błazeński ani szyder-
czy, lecz płynący prosto z serca – mówi.

Ojciec przyszłego benedyktyna był li-
stonoszem, którego w 1943 r. rozstrzela-
ło gestapo.

– To, kim jestem, zawdzięczam mojej 
mamie. Ona się nie poddała, wychowała 
jak trzeba. Nigdy nie było w domu zaszcze-
piania nienawiści do nikogo, ani do Niem-
ców, ani do Żydów. Dbała o to mama – 
podkreślał o. Leon.

A czego się boi? – Tego, żebym na sta-
rość jak Salomon nie głupiał i tak jak on 
nie zatracił się w kobietach – żartuje. Prze-
cież ma w końcu tylko 86 lat. Bo młodość 
to stan ducha.

AGNIESZKA MAŁECKA

Leon Knabit, właśc. Stefan Knabit uro-
dził się 26 grudnia 1929 r. w Bielsku 
Podlaskim. W latach 2001-2002 był 
przeorem opactwa w Tyńcu. Jego in-
spirujący blog z mnóstwem cieka-
wych cytatów i wartych przemyśle-
nia problemów można znaleźć pod 
adresem: http://ps-po.pl/category/
blog-ojca-leona/
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Czyste powietrze 
- czysta sprawa
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” zapra-
sza uczniów starszych klas szkół średnich i studentów do 
udziału w projekcie „Czyste powietrze - czysta sprawa”. 
Będzie okazja do zdobycia wiedzy ekologicznej i podziele-
nia się nią z uczniami szkół Kotliny Sądeckiej.

Odbiorcami projektu są w tym roku uczniowie 
szkół podstawowych. Szczegóły zdradza Grzegorz Ta-
basz, dyrektor sądeckiej „Kany”, autor wielu artyku-
łów, programów i audycji o tematyce przyrodniczej. 

- Poszukujemy młodych, pełnych energii ludzi, któ-
rzy chcą sprawdzić się w pracy z dziećmi, poznać no-
wych ludzi i zasady ekologii. W programie jest też udział 
w bezpłatnym dwudniowym warsztatach. Po warszta-
tach wolontariusze będą przygotowani do poprowadze-
nia zajęć w trzecich klasach szkoły podstawowej, na któ-
rych opowiedzą uczniom co to jest smog, jak powstaje 
i w jaki sposób mu przeciwdziałać. Młodzi dowiedzą się 
też, jakie są zdrowotne skutki oddychania zanieczysz-
czonym powietrzem - mówi Grzegorz Tabasz.

Podczas zajęć młodzi zapoznają się także z zasadami 
pracy z dziećmi. Zajęcia szkolne wolontariusze popro-
wadzą w Nowym Sączu i gminach Kotliny Sądeckiej.  

Projekt dofinansowało Miasto Nowy Sącz, Staro-
stwo Powiatowe, gminy Stary Sącz, Chełmiec, Po-
degrodzie, Kamionka Wielka, Korzenna, Nawojowa, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darski Wodnej w Krakowie oraz przedsiębiorcy. 

Do udziału w projekcie można zgłaszać się za 
pośrednictwem strony internetowej „Kany”:
http://www.kana.nowysacz.pl/ lub pod numerem 
telefonu: 18 443-49-29.

(AM)
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O tym, że stan powietrza w naszym mie-
ście, szczególnie w okresie sezonu grzew-
czego, pozostawia, delikatnie mówiąc, 
wiele do życzenia chyba nikogo nie trze-
ba przekonywać. Być może jednak istnie-
je lekarstwo na poprawę jakości nie tylko 
nowosądeckiej atmosfery, a nosi ono ta-
jemniczą nazwę „błękitnego węgla”.

O nim to właśnie dyskutowali na 
wtorkowym spotkaniu w ratuszu 
przedstawiciele władz miasta i powia-
tu, burmistrz Muszyny oraz reprezen-
tanci Instytutu Chemicznej Przeróbki 

Węgla w Zabrzu i spółki Polchar z Po-
lic. Efektem tych rozmów było pod-
pisanie deklaracji o wprowadzeniu 
„błękitnego węgla” do eksploatacji na 
terenie miasta i powiatu nowosądec-
kiego oraz gminy Muszyna. Działania 
te określone zostały mianem „Ekspe-
rymentu Sądeckiego 2”. 

A czym jest tzw. „błękitny węgiel”? 
Wbrew swojej nazwie, nie ma on błę-
kitnego koloru, a wyglądem przypo-
mina koks. – Powstaje z węgla kwa-
lifikowanego w procesie przeróbki 
termicznej. W porównaniu do węgla 

klasycznego spalanego w tym sa-
mym palenisku generuje emisję py-
łową na poziomie siedem do dziesięć 
razy mniejszym, emisję siarki na po-
ziomie trzy razy mniejszym, a emisję 
związków organicznych na poziomie 
10 razy mniejszym  –  wyjaśnia dy-
rektor Instytutu Chemicznej Przeróbki 
Węgla w Zabrzu Aleksander Sobolew-
ski i dodaje, że to prawdziwie szoko-
wa zmiana jakości. Technologię pro-
dukcji „błękitnego węgla” opracowali 
naukowcy z kierowanego przez nie-
go instytutu, a przeprowadzone przez 
nich testy były niezwykle obiecujące.

Plusem nowego paliwa jest fakt, że 
może być ono wykorzystywane na-
wet w najprostszych paleniskach i nie 
potrzeba zmieniać pieców na nowszy 
i bardziej kosztowny typ urządzenia, 
minusem, niestety jego cena. Wyni-
ka ona, jak podkreśla Aleksander So-
bolewski, z samego mechanizmu jego 
produkcji i prawdopodobnie nie bę-
dzie ona mogła ulec w najbliższym 
czasie obniżeniu. To może być poważ-
na bariera dla mniej zamożnych klien-
tów, stąd konieczność państwowych 
gwarancji dla biznesu zajmującego 
się wprowadzaniem węgla do obiegu.

Mimo zapowiadanej ceny warto 
podkreślić, że „błękitny węgiel” może 
być alternatywą dla ogrzewania ga-
zowego czy innych, droższych ma-
teriałów ekologicznych. – Wiemy, 
że w wielu gospodarstwach węgiel 
z powodów ekonomicznych będzie 
głównym materiałem opałowym – 
podkreśla prezydent Ryszard Nowak 
i dodaje: – Chcemy, aby ten węgiel 
był jak najbardziej ekologiczny i emi-
tował jak najmniej zanieczyszczeń. 

Ze strony gmin sądeckich porozu-
mienie podpisali prezydent Ryszard 
Nowak, starosta Marek Pławiak oraz 
burmistrz Muszyny Jan Golba.

(TB)
O PROBLEMIE ZANIECZYSZCZENIA 
SĄDECKIEGO POWIETRZA CZYTAJ 

RÓWNIEŻ NA STR. 9.

W miniony poniedziałek o godz. 8.10 
w domach przy ul. Kossaka nagle wyłączo-
no prąd. Informacja o przerwie w dostawie 
prądu wisiała na słupie ogłoszeniowym. 

Sprawa zbulwersowała naszą Czy-
telniczkę. - Dziś rano, o godz. 8.10, 
gdy przygotowywałam się do wyjścia 
do pracy, w moim domu wyłączono 
prąd. Przestały pracować wszystkie 
sprzęty: kuchenka elektryczna, mi-
krofalówka, lodówka, piec, ogrze-
wanie ciepłej wody, bramy garażowe 

i wjazdowe. W domu bez światła zo-
stała niania i dwuletnie dziecko, bez 
dostępu do ciepłego posiłku i ciepłej 
wody. Na ulicy zatrzymałam pogo-
towie energetyczne, które przyłącza 
prąd do nowo powstającego domu. 
Kierowca poinformował mnie, że 
prądu nie będzie do godz. 13.00 i że 
w tej sprawie była powieszona in-
formacja na słupie. Informacja, ow-
szem powieszona była na tablicy 
głównej przy ul. Grunwaldzkiej, ale 
przynajmniej 25 domów znajduje się 

przy bocznej ul. Kossaka. Większość 
mieszkańców jeździ samochodami 
i nie zatrzymuje się przy ruchliwej ul. 
Grunwaldzkiej, gdzie nie ma miejsca 
postojowego. Skąd zatem mamy wie-
dzieć o takiej informacji? – zastana-
wia się Pani Katarzyna.

- W dobie informacji i techno-
logii elektrownia działa jak w śre-
dniowieczu. Ale jeśli ja spóźnię się 
jeden dzień z opłatą rachunków, na-
tychmiast otrzymuję informację po-
przez sms lub list polecony. Zatem 
w sytuacji, gdy narażają na dyskom-
fort braku prądu przez pół dnia oraz 
koszty, bo mam nadzieję, że nie ze-
psuje mi się piec i lodówka przy ta-
kim nagłym odłączeniu na pół dnia, 
to wiesza się małą informację na słu-
pie 500 metrów od domów, a w in-
nej sytuacji można być bliżej klienta. 
Czy nie można wrzucić mieszkańcom 
informacji do skrzynek albo wysłać 
sms? – pyta.

- Podobna sytuacja spotkała ko-
legę tydzień temu przy ul. Nawo-
jowskiej. Odłączno mu prąd o godz. 
7.10 gdy robił śniadanie dzieciom 

i przygotowywał się do pracy. In-
formacja też była gdzieś tam na 
słupie. Tylko kto ma o zamiesz-
czeniu takiej informacji wiedzieć? 
Tak samo było jakiś czas temu przy 
ul.Elektrodowej, gdzie mąż prowa-
dzi fabrykę. O przerwie w dosta-
wie prądu dowiedział się wówczas 
przypadkiem jeden z pracowni-
ków fabryki. To, przy niemałych 
rachunkach za prąd. Uważam, że 
zostały pogwałcone prawa konsu-
menta. Czy jest na to sposób?

Ponieważ zarówno pod numerem 
alarmowym pogotowia energetycz-
nego 991 ani pod numerem 18 443 51 
62, podanym na stronie Urzędu Mia-
sta Nowego Sącza, nie udało się nam 
skontaktować z żadną osobą, któ-
ra mogłaby nam udzielić informacji 
w tej sprawie, o to, czy rzeczywiście, 
zostało złamane prawo konsumen-
ta, zapytaliśmy miejskiego rzeczni-
ka praw konsumenta. Oto treść ma-
ila jaki otrzymaliśmy:

(…) Kwestie informacyjne od-
nośnie  planowych wyłączeń prą-
du reguluje rozporządzenie ministra 

gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. 
w sprawie szczegółowych warun-
ków funkcjonowania systemu elek-
troenergetycznego stanowiąc: §  42. 
Przedsiębiorstwo energetyczne w za-
kresie standardów jakościowych ob-
sługi odbiorców: 4)  powiadamia z co 
najmniej pięciodniowym wyprzedze-
niem o terminach i czasie planowa-
nych przerw w dostarczaniu energii 
elektrycznej w formie: a)  ogłoszeń 
prasowych, internetowych, komu-
nikatów radiowych lub telewizyjnych 
lub w inny sposób zwyczajowo przy-
jęty na danym terenie.

Nie posiadam szczegółowej wie-
dzy odnośnie zgłoszonego przypadku, 
ale wydaje się wywieszenie informacji 
o wyłączeniu tylko na ogólnodostęp-
nej tablicy informacyjnej narusza cy-
towany przepis, choć trzeba przyznać, 
że sformułowanie: lub w inny sposób 
zwyczajowy przyjęty w danej miej-
scowości jest nieostre.

Z POWAŻANIEM LESZEK JASTRZĘBSKI
MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW 

W NOWYM SĄCZU
(JM/AM)

REKLAMA

REKLAMA

Interwencja DTS

O wyłączeniu prądu dowiesz się… ze słupa  

Błękitny węgiel uratuje nas przed smogiem?
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Zamek Królewski w Nowym Sączu był 
okazałą budowlą, wzniesioną za króla 
Kazimierza Wielkiego. To w jego kom-
natach w 1409 r. król Władysław Jagieł-
ło wraz z księciem Witoldem snuli plany 
Bitwy pod Grunwaldem, a w XV w. prze-
bywał kronikarz Jan Długosz

Zamek został wysadzony o godz. 
5.20 18 stycznia 1945 r. Od tamtej 
pory budowla sukcesywnie niszcze-
je, a do dziś zachowała się Baszta Ko-
walska wraz z fragmentem murów. 
Teraz kolejny raz odżyła dyskusja 
o odbudowie zamku.

Choć o odbudowie sądeckiego 
zamku mówi się bez efektów od lat, 
temat znowu powraca. Propozy-
cje na przywrócenie budowli daw-
nej świetności przedstawili archi-
tekci z Politechniki Krakowskiej. Na 
spotkaniu w nowosądeckim ratu-
szu zaprezentowali światowe trendy 
w dziedzinie odbudowy i konserwa-
cji zabytków, które mogą, choć nie 
muszą, zostać zastosowane w rekon-
strukcji sądeckiego zamku. Przykła-
dowe rozwiązania dla Nowego Sącza 
zaprezentowała w wykładzie „Nowa 
architektura w historycznych zam-
kach Europy Zachodniej”, prof. dr 
hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-
-Gyurkovich, dyrektor Instytutu 
Historii Architektury i Konserwacji 
Zabytków Politechniki Krakowskiej.  

Jaka funkcja dla zamku? 
- Kluczowe jest znalezienie 

funkcji tego obiektu. Dotychczas 
nie mamy ustalonej funkcji, czyli 
sposobu jego użytkowania: czy to 
będzie funkcja muzealna, wysta-
wiennicza, czy może hotelowa czy 
usługowa - mówi Mirosław Trzu-
pek, dyrektor Wydziału Architek-
tury i Budownictwa Urzędu Miasta 
Nowego Sącza. - Kiedy będziemy to 
mieli ustalone, będziemy wówczas 
mogli podjąć decyzję o realizacji 
projektu odbudowy. Musimy zdecy-
dować, czy pójdziemy w kierunku 
odtworzenia starej bryły, czy budo-
wy w tym miejscu zupełnie nowego 
obiektu - dodaje dyrektor Trzupek.

- Wykłady profesorów jedno-
znacznie wskazują, jakie są eu-
ropejskie czy światowe trendy 
- mówi prezydent Nowego Sącza 
Ryszard Nowak. – Jest kilka moż-
liwości. Po pierwsze wyburzenie 
ruin i odbudowa w formie pier-
wotnej, czyli takiej, jaką miał za-
mek przed zniszczeniem, obudo-
wa z elementami nowoczesnymi 
nawiązującymi do architektury 
zamkowej. Musimy zdecydować. 
Po to są fachowcy, żeby przedsta-
wiać swoje wersje. Wydaje mi się, 
że remont baszty, który się te-
raz rozpoczyna, bardzo poważny 
na poziomie konstruktorskim, da 
nam jakiś ogląd sytuacji i możli-
wości. Wtedy zapewne będziemy 
mogli podjąć decyzję o ewentu-
alnej odbudowie. Ja sam nie je-
stem w stanie takiej decyzji pod-
jąć, aczkolwiek mam swój typ, 
jestem zwolennikiem połączenia 
tego, co stare z nowymi elemen-
tami, które niejako wzbogaciłyby 

architekturę zamku. Myślę, że to 
jest typ, który najbardziej nam 
odpowiada.

Czy i kiedy zamek zostanie 
odbudowany? 

- Tego nie wiem. Nie ukrywam, 
że dyskusje na temat odbudowy 
zamku toczą się już od dziesięcio-
leci. Pozostaje kwestia najistot-
niejsza, czyli określenie formy od-
budowy - zaznacza  prezydent. Kto 
sfinansowałby ewentualną odbu-
dowę sądeckiego zamku? - Jedną 
z funkcji, jaką pełniłby zamek, była-
by funkcja muzealna. W grę wcho-
dziłoby zatem finansowanie z kilku 
źródeł: województwa, bo muzeum 
jest instytucją wojewódzką, mo-
głoby może w tym przedsięwzięciu 
uczestniczyć także ministerstwo. 
Nie sądzę, żeby sfinansowanie od-
budowy zamku było ciężarem nie 
do udźwignięcia. Część funduszy 
dołożyłoby również miasto. Chciał-
bym, aby sądeczanie włączyli się 
w dyskusję, co do formy zamku. 
Trzeba przedstawić propozycje, 
jak również możliwości, które łą-
czyłyby stare z nowym - zaznacza 
prezydent. 

Lepsza rekonstrukcja historyczna? 
Jak zamek po ewentualnej odbu-

dowie widziałby dyrektor Muzeum 
Okręgowego? 

- Mówiąc o rozbudowie czy re-
konstrukcji zamku, trzeba wziąć 
pod uwagę, że w 1858 r. doszło do 
przebudowy zamku przez Austria-
ków na koszary. Jeśli zamek byłby 
odbudowany, to trzeba byłoby sko-
rzystać z koncepcji XVII-wiecznej, 
przed rozbudową - mówi Robert 
Ślusarek. - Bryła, którą przedsta-
wiono na spotkaniu ma ciekawą 
formę, byłaby to na pewno intere-
sująca koncepcja, ale jednak popie-
rałbym rekonstrukcję historyczną - 
dodaje dyrektor Ślusarek. 

Potrzebne dokładne badania 
geologiczne 

- Zamek przed 1945 r. prezen-
tował się na tyle nieciekawie, 
że jego odbudowa według tego 
wzorca byłaby pozbawiona sen-
su, wizualnie zamek nie prezen-
towałby się najlepiej. Faktycznie 
trzeba byłoby odnieść się do planów 

XVII-wiecznych, jednak ze wzglę-
du na brak szczegółowych planów, 
byłyby to tylko przybliżenia rze-
czywistego wyglądu - mówi Leszek 
Zakrzewski, prezes nowosądeckie-
go oddziału Polskiego Towarzystwa 
Historycznego. 

- Sentymentalnie wszyscy 
chcieliby, żeby zamek odbudować. 
To jednak duża sprawa, wymaga-
jąca sporych nakładów. Poza tym 
nie możemy zapominać, że skar-
pa, na której stoi Baszta Kowalska, 
mówiąc kolokwialnie, jedzie na dół. 
Oby nie doszło do sytuacji z 1813 r., 

kiedy to fragment murów zjechał 
do Dunajca - zaznacza Zakrzewski, 
którego zdaniem trzeba byłoby też 
zagospodarować najbliższe otocze-
nie budowli. 

- Mówiąc o odbudowie zamku, 
trzeba by było zbadać, czy pozwo-
lą na to warunki geologiczne. Te-
raz trwa odbudowa samej basz-
ty, którą zresztą rekonstruowano 
w latach 50. Nie wiadomo tak-
że, jakie byłoby ostateczne prze-
znaczenie odbudowanej budow-
li. Warto by było zastanowić się 
nad zagospodarowaniem otoczenia 

zamku. Może coś na kształt par-
ku kultowego, trasy kulturalno-
-turystycznej, a wewnątrz baszty 
wystawa historyczna? Możliwości 
jest wiele. Jednak ruiny muszą być 
naprawdę dobrze zabezpieczone - 
dodaje Zakrzewski.

Na razie remont Baszty Kowalskiej 
Obecnie trwa remont Baszty Ko-

walskiej, która zostanie częściowo 
zrekonstruowana. 

- Zgodnie z zakładanym harmo-
nogramem prace remontowo-kon-
serwatorskie potrwają do pierw-
szych dni grudnia. Jednak dokładne 
oszacowanie czasu potrzebnego na 
wykonanie prac będzie możliwe 
dopiero po demontażu elementów 
drewnianych i zbadaniu ich sta-
nu faktycznego. Szacowany koszt 
remontu to ok. 90 tys. zł. Środki na 
wykonanie prac zostały zabezpie-
czone w budżecie miasta – mówi 
Renata Stawiarska z Referatu Ko-
munikacji Społecznej Urzędu Mia-
sta Nowego Sącza. 

W ramach remontu zostaną prze-
budowane i zabezpieczone elemen-
ty drewnianych ganków, wykona-
nie nowego pokrycia dachowego 
oraz ustabilizowane mury schodów 
od strony dziedzińca. 

AGNIESZKA MAŁECKA

O tym się dyskutuje

ZAPROSZENIE

Z okazji jubileuszu 140-lecia, firma NEWAG S.A. 
zaprasza 

EMERYTÓW I RENCISTÓW, 

którzy pracowali w firmie NEWAG S.A. lub ZNTK Nowy Sącz 

do odwiedzenia siedziby byłego pracodawcy.

Podczas wizyty będą Państwo mieli możliwość obejrzenia 

zmodernizowanych hal produkcyjnych, w których kiedyś Państwo 

pracowali oraz zapoznania się z aktualnie produkowanymi przez 

Spółkę pojazdami. W ramach uroczystości przewidziano również 

poczęstunek oraz spotkanie z Zarządem Spółki.

Spotkanie odbędzie się 20 października 2016 r. o godzinie 13:00 

w siedzibie firmy NEWAG S.A. w Nowym Sączu.

Z uwagi na przewidywane wzorem ostatniego spotkania, duże 

zainteresowanie, prosimy o telefoniczne potwierdzenie swojego 

przybycia do dnia 10 października 2016 r., pod numerami telefonu:

18 47 38 453 i 18 47 38 454, w godzinach 9:00 – 14:00.

REKLAMA

Zamek jak nowy – ale jaki i dla kogo?
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Opinie

Konferencja

PATRONAT MEDIALNY:

PATRONAT HONOROWY :

PARTNERZY:
Więcej informacji na:

www.brainville.pl/aktualnosci

www.facebook.pl/mmcbrainville

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Ryszard Nowak

Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Krupa

W PROGRAMIE:

20/10/2016 PARK TECHNOLOGICZNY 3.0 MMC BRAINVILLE

10:0 0 Powitanie gości - rozpoczęcie konferencji

Małgorzata Szostkiewicz - Prezes Zarządu Spółki Miasteczko Multimedialne

Stanisława Skwarło - Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy

Prezentacja oferty Parku Technologicznego

Leszek Skocki - Dyrektor IT

„Rejestracja działaności gospodarczej”

Alina Marek - Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych

Urzędu Miasta Nowego Sącza

„Prowadzenie własnej działaności gospodarczej; formy opodatkowania; rejestracja; rozliczenia”

Przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu

„Obowiązki przedsiębiorcy i pracodawcy wobec ZUS”

Danuta Ogorzały - Główny Specjalista Wieloosobowe stanowisko Koordynacji Usług Dochodowych

w ZUS Oddział w Nowym Sączu

„Formy wsparcia udzielane ze środków Funduszu Pracy przedsiębiorcom 

oraz osobom podejmującym działanośc gospodarczą”

Stanisława Skwarło - Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy

Przerwa kawowa

„Wspracie przedsiebiorczości poprzez instrumenty zwrotne i bezzwrotne”

Anna Ruchała - Doradca ds. Przedsiębiorczości Sądeckiej Izby Gospodarczej

„Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE na lata 2014-2020”

Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nowym Sączu
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13:1 5 Indywidualne konsultacje na stoiskach w holu Parku Technologicznego

CZAS NA 
BIZNES

REKLAMA

Nie taki to grajdołek, jak go malują

To był niecodzienny widok 
na nowosądeckim Rynku 
w poniedziałkowe popołu-

dnie. Bardzo liczna grupa dziew-
cząt (młodych) i nieco starszych 
dziewczyn wraz z chłopakami 
(młodszymi) i nieco starszymi 
zbili się w gromadę pod słynnym 
kasztanem. Nieopodal mało licz-
na grupa dojrzałych kobiet i kil-
ku starszych mężczyzn z kolei 
zgromadziła się pod pomnikiem 
św. Jana Pawła II. Młodzieńcy 

i dziewczyny spod znaku Mło-
dzieży Wszechpolskiej kręcili się 
i wiercili wśród zebranych pod 
kasztanem. Pomyślałem sobie, 
a to Polska właśnie! Nie taki graj-
dołek ten Nowy Sącz, jakby się 
niektórym wydawało. Zebrani 
pod kasztanem to byli ci, którzy 
uważają, że władze państwowe za 
bardzo chcą ingerować w życie 
osobiste, intymne wręcz suwere-
nów. Żadna z dziewczyn nie mó-
wiła, że jest zwolenniczką abor-
cji, a wręcz przeciwnie. Chodziło 
im jedynie o wolność decydowa-
nia o swoim ciele – szerzej życiu. 
Dojrzalsze dziewczyny zapewne 
studentki i przyszłoroczne ma-
turzystki twierdziły, że obecna 
ustawa z 1993 r. jest adekwatna 
do dzisiejszych czasów.

Osoby modlące się o ochronę 
życia poczętego pod pomnikiem 
świętego JPII wyznawały koniecz-
ność nawrócenia tych spod kasz-
tana. Ale agresji nie było. No może 
tylko słowna ze strony młodzie-
żowców wszechpolskich. Ktoś na-
wet dopatrywał się wulgaryzmów 
u uczestniczek czarnego marszu 
uważając np. sformułowanie – 
„Moja cipka, to nie twoja brosz-
ka”, bo ponoć to drugie słowo 
w zdaniu takim rzekomo jest. Jakież 
to obłudne w czasach, kiedy słowo 
na „k” uważane jest, jako przeci-
nek, w co drugim wypowiadanym 
zdaniu, przez tak licznych rodaków. 
O innych grubych słowach nie 
wspominając. Idąc tropem poetyc-
kich porównań może rzeczywi-
ście zamiast owej „cipki” lepsze 

i bardziej wyszukane byłoby sfor-
mułowanie „muszelka”. No, ale 
w końcu muszelka może być czyjąś 
broszką, więc może faktycznie tu 
nie pasowało, w każdym razie chyba 
mniej więcej, wiemy, o co chodzi.

Taka manifestacja odważnych 
i dzielnych dziewczyn ubranych na 
czarno w mateczniku Prawa i Spra-
wiedliwości, jakim się mieni Są-
decczyzna ma swoją również po-
lityczną wymowę. Takie rzeczy 
w Nowym Sączu? Zgroza! Ale prze-
cież zebrane pod kasztanem osoby 
nie żądają nic więcej, czego orędow-
niczką była przed laty śp. Pani Pre-
zydentowa Maria Kaczyńska. Nota-
bene małżonka byłego posła ziemi 
sądeckiej Lecha Kaczyńskiego. One 
domagały się jedynie zachowania 
kompromisowej ustawy z 1993 r.

Brawo sądeckie dziewczy-
ny! Dałyście wyraz ze swoimi 
kolegami, przyjaciółmi, męża-
mi, kochankami* (niepotrzebne 
skreślić) wyraz sprzeciwu prze-
ciw zawłaszczaniu waszego życia 
i wolności osobistej przez decy-
dentów. Oto do Nowego Sącza 
dotarła wreszcie świadomość, że 
należy walczyć o swoje prawa 
obywatelskie, ale też i obowiąz-
ki. Pokazałyście, że można to ro-
bić bez nienawiści wobec inaczej 
myślących. Poniedziałkowa lekcja 
demokracji i wolności sumienia 
na sądeckim Rynku napawa opty-
mizmem. Okazuje się bowiem, 
że w tym mieście jest sporo lu-
dzi, którym nie są obojętne - po-
wiem górnolotnie - istotne spra-
wy dziejące się w Polsce.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

NOVA ze złotym medalem targowym
Rozmowa 
z PIOTREM 
LESZKIEM 
PIOTROWSKIM, 
prezesem Zarządu 
Spółki NOVA. 

– Panie prezesie, za co NOVA otrzyma-
ła złoty medal?

– Za technologię Bio innovation 
Złoty Medal MTP Na Międzynarodo-
wych Targach Technologii i Produk-
tów dla Zrównoważonego Rozwoju 
i Usług Komunalnych Pol-Eco-Sys-
tem 2016.

– Czym jest ta technologia?
–  To technologia biologicznego 

przetwarzania odpadów ulegających 
biodegradacji w warunkach tleno-
wych, dedykowana dla procesu pro-
wadzonego w zamkniętych bioreak-
torach. Podstawowym materiałem do 
procesu są odpady ulegające biodegra-
dacji, tzw. "frakcja podsitowa", wy-
dzielona ze strumienia zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz opcjo-
nalnie odpady zebrane selektywnie. 
Zastosowana technologia pozwala na 
dostosowanie wspomnianej instalacji 
do żądanej wydajności, poprzez mo-
dułową rozbudowę systemu. W każ-
dym bioreaktorze prowadzony jest 
indywidualny proces biologicznego 
przetwarzania odpadów, na podsta-
wie zaimplementowanych parame-
trów w oparciu o dane wejściowe do 
systemu.

– Na czym polega biologiczne przetwarza-
nie odpadów?

– Na kontrolowanym wykorzy-
staniu mikrobiologicznych proce-
sów przemiany materii do uzyska-
nia rozkładu lub przekształcenia 
zawartych w odpadach substan-
cji organicznych w produkty: kom-
post w przypadku przetwarzania 
odpadów pochodzących ze zbiórki 
selektywnej, który zawracany jest 

do naturalnego obie-
gu materii lub kom-

post przemysłowy, 
wykorzystywa-
ny do rekulty-
wacji składowisk 
i terenów poprze-

mysłowych, po-
wstający w wyniku 

przetwarzania odpadów 
ulegających biodegradacji, wydzie-
lonych ze strumienia niesegrego-
wanych, zmieszanych, odpadów 
komunalnych.

– Co w wyniku awarii prądu? Czy instala-
cja nie musi pracować w trybie ciągłym?

–  W rozwiązaniach technicznych 
instalacji Bio innovation, w obsza-
rze zasilania w energię elektryczną 
została zastosowana dywersyfikacja 
źródeł energii w wyniku montażu 
instalacji fotowoltaicznej (PV) oraz 
wdrożeniu systemu zarządzania ener-
gią. Brak dostaw energii elektrycznej 
z zewnątrz nie spowoduje przerwy 
w pracy instalacji biologicznego prze-
twarzania odpadów.

– Co z nieprzyjemnymi zapachami, któ-
re powstają w wyniku takich procesów? 

– Powietrze poprocesowe jest wy-
prowadzane na zewnątrz bioreakto-
rów do biofiltra umieszczonego na 
stropie bioreaktorów, gdzie zostaje 
podane dezodoryzacji i oczyszczeniu.

– Kto jest autorem technologii oraz czyją 
ona jest własnością?

– Technologia została opracowana 
przez Spółkę NOVA w wyniku prowa-
dzonej współpracy ze środowiskiem 
naukowym w celu optymalizacji pro-
cesów gospodarowania odpadami 
i jest własnością naszej spółki.

– Jakie plany na przyszłość ma Spółka 
NOVA?

– Dalszy rozwój z zachowaniem, 
jak dotychczas, równowagi na linii 
człowiek-środowisko.

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA
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REKLAMA

6 października, godz.17.00, 
Limanowski Dom Kultury – 
„Dzień Seniora”

6 października, godz. 19.00, 
MCK Sokół w Nowym Są-
czu – retransmisja opery 
Carmen

7 października, godz. 18.00, 
Centrum Kultury i Sztuki 
im. Ady Sari w Starym Są-
czu - Międzynarodowy Kon-
cert Literacki OTO JEST 
MAGIA SŁOWA

9 października, godz. 12.00, 
Bazylika im. Matki Boskiej 
Bolesnej w Limanowej - Die-
cezjalny Marsz dla Życia i
 Rodziny 

10 - 28 października, Gale-
ria pod 5. w Starym Sączu 
- wystawa malarstwa Marka 
Lebdowicza „Zachwytów pył”

11 października, godz.16.00, 
Galeria Sztuki Współczesnej 
BWA SOKÓŁ - warsztaty 
„zaGRANICA”

 (JM) 

DTS poleca
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Wywiad

Nad Nowym Sączem mamy kumulację zanieczyszczeń
Rozmowa z WOJCIECHEM 
PIECHEM, zastępcą 
prezydenta miasta 
Nowego Sącza

- Panie prezydencie, „Miasto Archipelag. 
Polska mniejszych miast” Filipa Springera. 
Czy widział Pan już tę książkę?

- Zamierzam ją przeczytać, tym 
bardziej, że Pan mnie zainspirował.

- Kiedyś 49 miast w Polsce było woje-
wódzkimi, teraz zostało 17. Filip Sprin-
ger, dziennikarz i fotograf, odwiedził je 
wszystkie. Odmalował ich portret po 17 
latach od utraty statusu województwa. 
Jakby Pan w kilku zdaniach opisał, jak 
radzi sobie Nowy Sącz po utracie statusu 
miasta wojewódzkiego?

- Myślę, że Nowy Sącz w kate-
gorii byłych miast wojewódzkich, 
ale nie metropolitalnych, radzi so-
bie całkiem dobrze. Natomiast gene-
ralnie kategoria byłych miast woje-
wódzkich znalazła się w dość trudnej 
sytuacji. Na utracie statusu zyska-
ły metropolie, czyli dzisiejsze mia-
sta wojewódzkie. Natomiast mia-
sta średniej wielkości, te do 100 tys. 
mieszkańców, znalazły się na pery-
feriach systemu zarządzania strate-
gicznego państwa. Tak było do tej 
pory. Owoce tych zmian widać na-
wet w Nowym Sączu, chociaż mam 
wrażenie, że w stosunku do innych 
miast radzimy sobie znacznie lepiej.

- Nie zdążyłem przeczytać całej książki, 
ale takie miasta jak Chełm, Biała Podlaska, 
Siedlce, Ostrołęka, Łomża, Ciechanów, 
są zaliczane do jednej kategorii byłych 
miast wojewódzkich. Natomiast miasta 
Płock, Częstochowa, Tarnów, Przemyśl, 
czy Bielsko Biała, są zaliczane do drugiej 
kategorii i radzą sobie znacznie lepiej jak 
te pierwsze. Do jakiej grupy zalicza się 
Nowy Sącz, pańskim zdaniem?

- Myślę, że Nowy Sącz jest w tej 
drugiej grupie miast. Bielsko-Bia-
ła jest dobrym przykładem miasta 
dobrze zarządzanego. Jest ono jed-
nak zdecydowanie większe od No-
wego Sącza, gdyż jest mocno uprze-
mysłowione. Zyskuje także potencjał 
z tytułu lokalizacji, kierunku roz-
wojowego związanego z transpor-
tem. Dzięki tym atutom Bielsko-
-Biała dobrze sobie radzi po stracie 
statusu. W zależności od lokalizacji, 
im bliżej miastu do obszaru metro-
politalnego, tym bardziej mecha-
nizm rozwoju transferu jest dłuższy. 
W Nowym Sączu, gdzie dostępność 
transportowa jest mocno ograni-
czona, czas przejazdu do metropolii 
lub granicy państwa jest mało kon-
kurencyjny. Wszystko to powoduje, 
że wyzwania są większe. Mierząc się 
z tymi wyzwaniami mamy lepsze 
wyniki, niż w innych miejscach 
w kraju. Można teraz stwierdzić, że 
Nowy Sącz radzi sobie równie do-
brze. Cieszy nas perspektywa zmia-
ny strategii rozwoju państwa. Zapo-
znałem się ze strategią wicepremiera 
Morawieckiego, na rzecz odpowie-
dzialnego rozwoju, która zastąpi 
strategię średnio klasową.

- Przeczytał Pan całość?
- Owszem. Cieszy mnie to, że rząd 

wyraźnie zamierza odejść od stawia-
nia na rozwój metropolii i ewentual-
ny transfer rozwoju na prowincje, na 
rzecz zrównoważonego terytorial-
nie rozwoju, gdzie miasta średnie, 
zwłaszcza byłe wojewódzkie, mają 
być upodmiotowione, mają być ad-
resatem wsparcia rządowego. Wy-
daje się, że pierwszym zwiastunem 
zmiany tej orientacji zarządczej jest 
np. budowa drogi kolejowej Kra-
ków-Piekiełko-Podłęże-Nowy Sącz. 
Chabówka-Nowy Sącz już jest na li-
ście podstawowej, natomiast Pie-
kiełko-Podłęże na liście rezerwowej, 
jednak z dużą szansą realizacji dzię-
ki dofinansowaniu z planu Junckera.

- Żeby nie czekać na linie kolejową do 
Piekiełka dodajmy, że od nowego roku 
pięć kursów kolejowych będzie wyjeżdża-
ło z Nowego Sącza do Krakowa i z Krako-
wa do Nowego Sącza. Deklaruje to Urząd 
Marszałkowski.

- Na pewno dzięki uruchomie-
niu nowych połączeń z Krakowem, 
jakość życia mieszkańców Nowego 
Sącza i dostępność transportowa się 
poprawi. Jednak to nie jest wynik 
docelowy. Wynik ten będziemy mo-
gli osiągnąć dopiero po odbudowie 
drogi kolejowej ekspresowej, gdzie 
czas przejazdu z Nowego Sącza do 
Krakowa skróci się do ok. godziny.

- Włączył Pan już centralne ogrzewanie 
w domu (rozmowa przeprowadzona 30 
września – przyp. redakcji)?

- Nie. O tej porze roku nie mam 
jeszcze takich potrzeb, aby włą-
czać centralne ogrzewanie. Domy-
ślam się, że są już mieszkańcy, któ-
rym jest chłodno oraz którzy mogą 
już dogrzewać mieszkania. Na pew-
no są również osoby oczekujące, aż 
wreszcie zarządy spółdzielni miesz-
kaniowych złożą zapotrzebowa-
nie do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej o dostarczenie 
ciepła, ponieważ oni są już do tego 
przygotowani. Obecnie w ciągu dnia 
jest ciepło, ale rano warto przeła-
mać tą temperaturę, zwłaszcza że w 
MPEC jest zastosowana technologia 
automatyki pogodowej. W tej chwili 
dwutygodniowa dostawa ciepła lub 
nawet trzytygodniowa jest odpo-
wiednikiem jednego dnia w środ-
ku zimy, kiedy jest duży mróz. To 
są zatem śladowe koszty spółdziel-
ni, a zdecydowanie wyższy komfort 
życia dla mieszkańców.

- Czy MPEC według Pana jest najwięk-
szym trucicielem w Nowym Sączu?

- Największymi trucicielami 
w Polsce są elektrownie. Nie ma ich 
w Nowym Sączu, ale od nich ten 
prąd pobieramy, stąd energia rów-
nież jest brudna. 

- Przecież elektrownie są wyposażone 
w doskonałe filtry.

- Kominy MPEC-u również są 
wyposażone w takie elektrofiltry 
i to zanieczyszczenie jest zmini-
malizowane. Nie jesteśmy w sta-
nie ustrzec się całkowicie emisji 

w sytuacji, kiedy wykorzystujemy 
paliwa stałe. Polska na takich pa-
liwach stoi, więc ta emisja zawsze 
będzie. W przypadku MPEC trud-
no mówić o niskiej emisji, jego ko-
miny sięgają wysoko, nawet kilka-
dziesiąt metrów.

- Czyli trujemy kogoś innego?
- Każdy w Polsce kogoś truje. Pol-

ska stoi na złożach węgla. Jest to nasz 
skarb i dobro narodowe, ale z drugiej 
strony są tego konsekwencje.

- Zainstalowano ostatnio pięć nowych 
czujników, które mają badać poziom za-
nieczyszczenia w Nowym Sączu. Co Pan 
myśli wstając rano i czytając w gazecie, 
że Nowy Sącz jest w pierwszej dziesiąt-
ce najbardziej zanieczyszczonych miast 
Europy.

- W cieniu Nowego Sącza kry-
ją się duże obszary. W dalszym cią-
gu uświadamiam sobie, jak bardzo 
zanieczyszczona jest cała Polska. 
Różnice w jakości powietrza idą w 
miejsca po przecinkach. Problem 
zanieczyszczenia powietrza dotyka 
cały kraj. Oczywiście to zanieczysz-
czenie jest większe w miejscowo-
ściach, które z przyczyn naturalnych 
są zlokalizowane w przestrzeniach, 
gdzie korytarze powietrzne są przy-
blokowane, czyli w kotlinach. Nowy 
Sącz ma szczęście, bo mamy piękne 
widoki, jesteśmy otoczeni górami. 
Z tego tytułu czerpiemy pewne ko-
rzyści. Minusem jest ryzyko zwięk-
szonego zanieczyszczenia powietrza 
przez inwersje temperatur. Nad No-
wym Sączem mamy kumulację za-
nieczyszczeń produkowanych na 
miejscu, w otoczeniu Nowego Sącza 
oraz napływających nad Nowy Sącz 
np. ze Śląska. 

- Czy takie komunikaty jak: „Kobiety, 
dzieci oraz osoby starsze prosimy o pozo-
stanie w domu, ponieważ poziom zanie-
czyszczenia powietrza jest wysoki. Pro-
simy również osoby uprawiające sporty 
o to, aby w tym czasie nie biegały” nie 
wzbudzają w Panu złości?

- Komunikaty takie mogą draż-
nić. Ja przyjmuję je do wiadomości. 
Jest to pewien standard informowa-
nia społeczności o zanieczyszczeniu 
powietrza. Nie możemy odstąpić od 
tego standardu, jest to powszechnie 
stosowany standard z mocy prawa. 
Odstępstwo od takiego informowa-
nia groziłoby sankcjami i mandata-
mi, więc musimy ich przestrzegać. 
Chciałbym od razu wyprostować pe-
wien mit - mówimy często o smo-
gu. Słowo „smog” jest niezwykle 
nadużywane. Alarm smogowy w 
Nowym Sączu został odnotowany 
przy obecnie określonych normach 
- 3 albo 4 razy. Proszę porównać ten 
wynik z wynikiem Krakowa, gdzie 
alarmy smogowe są nieustannie. Pa-
miętajmy, że te normy są coraz su-
rowsze, ciągle podnoszone.

- Czy powinna nas uspokoić ta informa-
cja i tej zimy możemy bez obaw wycho-
dzić na spacery lub biegać?

- Absolutnie nie. Jesteśmy 
miastem inicjatywnym, a nie 

reaktywnym, jeśli chodzi o pro-
blem jakości powietrza. Fakt jest 
taki, że my, jako pierwsi w Polsce w 
porozumieniu z Politechniką War-
szawską i Akademią Morską w Gdy-
ni wdrożyliśmy pilotażowy program 
pomiaru jakości powietrza. Można 
powiedzieć alternatywny do Woje-
wódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska.

- Czy Kraków nie robi takich pomiarów?
- Jeśli dobrze pamiętam, Kra-

ków ma 4 stacje. Natomiast my w tej 
chwili mamy 6, a Warszawa 7. Po-
równajmy sobie obszar Warszawę 
oraz kumulacje przemysłów, usług i 
funkcji z naszym mniejszym 85-ty-
sięcznym miastem. Teraz zwrócę 
się do Pana redaktora Wrony, który 
w Telewizji Kraków przywołał moją 
krytyczną wypowiedź wobec syste-
mu WIOŚ-owskiego.

Proszę Państwa, nigdy nie byłem 
przeciwnikiem pomiaru jakości po-
wietrza. Byłem i jestem zwolenni-
kiem takich pomiarów, stąd efekt 
w postaci pilotażowego programu 
rozbudowanego systemu pomia-
ru generowania jakości powietrza. 
Wcześniej była tylko jedna stacja po-
miarowa na ul. Nadbrzeżnej i wyniki 
rzutowały na wyniki całego obszaru 
sądeckiego.

- Obecnie rozłożyliśmy 5 dodatkowych 
czujników i…

- Zbierając pomiary z róż-
nych części miasta będziemy mie-
li pełniejszy obraz tego, co się dzie-
je w mieście. Będziemy mogli zrobić 
mapę zanieczyszczenia powietrza 
na terenie Nowego Sącza. Zapew-
ne z tych map okaże się, że niektóre 
dzielnice w mniejszym stopniu cier-
pią na problem z zanieczyszczeniem, 
a inne w większym. Wtedy, w spo-
sób świadomy, punktowo będziemy 
mogli ukierunkować nasze działania 
proekologiczne właśnie w te miejsca.

- Stworzy Pan mapę zanieczyszczeń No-
wego Sącza?

-Tak, ale to nie jest nic nowe-
go, po prostu sięgamy do dobrych 
praktyk z Europy Zachodniej. 
W Londynie w kulminacyjnym mo-
mencie było 200 urządzeń pomiaro-
wych, a w całej Polsce jest ich około 
stu. Proszę sobie wyobrazić, jaka jest 
precyzja pomiarów w Wielkiej Bry-
tanii. Jakość powietrza w Londynie 
opanowano. Na początku dokonano 
dokładnych pomiarów w  Londynie. 
Wyznaczono główne korytarze za-
nieczyszczenia i tam skoncentrowa-
no działania. Efekt jest taki, że Lon-
dyn zaliczany jest obecnie do miast 
o najczystszym powietrzu.

- Nowy Sącz dołączy do tego grona?
- Taki jest cel strategiczny.

- Kiedy możemy się tego spodziewać?
- Chcielibyśmy w ciągu najbliż-

szych czterech lat obniżyć emisję 
o 16 procent.

- Dlaczego właśnie o 16, a nie o 90, albo 
10 procent?

- Tyle wyliczyliśmy z naszych 
analiz, o 4 procent chcielibyśmy 
zmniejszyć produkcję energii, pod-
nieść efektywność cieplną, a jed-
nocześnie zmniejszyć przez to kon-
sumpcję energii w Nowym Sączu. 
Tym sposobem chcemy uzyskać 
około 16 procent zmniejszenia za-
nieczyszczeń pyłem PN10. 

- Czyli tego najgorszego?
- Można stopniować poziom. Te-

raz jesteśmy skoncentrowani na pyle 
PN10, ale coraz większym wyzwa-
niem dla świata w sytuacji global-
nego ocieplenia staje się PN2,5, czy-
li jeszcze mniejsze cząstki niż PN10.

- Panie prezydencie, dostaje Pan co-
dziennie raport z tych 5 stacji pomiaro-
wych. Tam gdzie jest najgorzej, wysyła 
Pan Straż Miejską i wie Pan, że tam oby-
watele palą butelki, śmieci lub szmaty?

- System funkcjonuje od kilku 
dni i na razie go testujemy. Jeszcze 
mamy ciepło, ale już pierwsze wska-
zania zaczynają coś sugerować. To 
jest za krótki okres, żeby coś mówić 
na ten temat. Wyniki mogą być spo-
wodowane jakąś jednorazową oko-
licznością. Trzeba zobaczyć, jaka jest 
tendencja. Już jednak coś zaczyna się 
klarować.

- Widzi już Pan jakiegoś truciciela?
- Zaczynam widzieć pewien 

obszar. Po etapie testów będzie-
my chcieli wszystkim mieszkań-
com udostępnić wyniki stacji po-
miarowych. Będą one dostępne 
w naszej aplikacji mobilnej, przy-
pominam, że taka aplikacja mo-
bilna jest dostępna na iPhony 
i smartfony. Zachęcam do jej po-
brania. Można w niej znaleźć 
wszystkie użyteczne wiadomo-
ści na temat miasta. Niedługo po-
jawi się tam nowa zakładka, gdzie 
o każdej porze będziemy mogli 
sprawdzić uśrednione, cogodzin-
ne wskazania na temat jakości po-
wietrza w okolicy.

- Pojawiły się krytyczne komentarze lo-
kalizacji stacji pomiarowych?

- Klucz doboru miejsc był pro-
sty, rozłożony w zróżnicowany spo-
sób terytorialnie, a także tam, gdzie 
mogliśmy te urządzenia zamieścić 
za darmo. Ten system nie generuje 
u nas żadnych kosztów. Gdybyśmy 
go chcieli zakupić, byłby to wyda-
tek ok. 1,5 mln zł. To dzięki porozu-
mieniu z Politechniką Warszawską 
i Akademią Morską w Gdyni może-
my za darmo korzystać przez cały 
rok z tego systemu. Ten cykl roku 
da nam pełny obraz sytuacji emisji 
zanieczyszczeń. 

- Możemy się umówić, że za mie-
siąc przyjdzie Pan do nas z pierwszymi 
wynikami?

- Wstępnie możemy się umówić.

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ

WYKORZYSTANO FRAGMENTY 
WYWIADU DLA REGIONALNEJ 

TELEWIZJI KABLOWEJ
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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
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Sandecja na boiskach I ligi gra 
już ósmy sezon. Od tego mo-
mentu przez klub przewinę-
ło się mnóstwo zawodników, wielu 
z nich Nowy Sącz będzie wspomi-
nało bardzo miło. Udane występy 
w Sandecji stały się dla nich prze-
pustką na ekstraklasowe boiska. 
Dzięki grze w I lidze w biało-czarnych 
barwach wypromowali się, ale nie 
wszyscy w jednakowym stopniu wy-
korzystali szansę zaistnienia na naj-
wyższym poziomie rozgrywkowym.

Tuszyński: krok w tył, dwa 
kroki w przód

Przenosiny do Nowego Sącza 
były strzałem w dziesiątkę dla 
Patryka Tuszyńskiego (napast-
nik, 27 lat). Wprawdzie wiosną 
2013 r. przechodził tu z ekstra-
klasowej Lechii Gdańsk, ale nie 
potrafił się przebić do pierw-
szego składu gdańskiej druży-
ny, grywając głównie w rezer-
wach. W Sandecji występował 
tylko pół roku. W jego przy-
padku spełniło się powiedzenie, 
że czasami aby pójść do przo-
du trzeba wykonać krok w tył. 
W 14 spotkaniach zdobył dla 
Sandecji 6 goli. Zaprezento-
wał się na tyle dobrze, że już 
w następnym sezonie, po po-
wrocie do Gdańska był waż-
nym zawodnikiem Lechii. Nato-
miast w rozgrywkach 2014/2015 
w barwach Jagiellonii Białystok 
zdobył aż 15 goli, będąc trze-
cim strzelcem Ekstraklasy! Zo-
stał także powołany do repre-
zentacji Polski, ale nie zdołał w 
niej zadebiutować. Obecnie jest 
zawodnikiem tureckiego Caykur 
Rizespor, gdzie walczy o miejsce 
w podstawowej jedenastce.

Mójta: kluczowy w spadających 
zespołach

Z pierwszoligowej Sandecji bez-
pośrednio na ekstraklasowe bo-
iska dostał się także Adam Mójta 
(obrońca, 30 lat). Wcześniej próbo-
wał swoich sił m.in. w Odrze Wo-
dzisław Śląski. Potem była czeska 
Viktoria Żiżkov i pierwszoligowa 
Warta Poznań. W Sandecji znako-
micie zagrał w sezonie 2013/2014, 
co w konsekwencji doprowadziło 
go do Ekstraklasy. Najpierw speł-
niał kluczową rolę w GKS Bełchatów 
(spadek), potem Podbeskidzie Biel-
sko-Biała (spadek), a obecnie jest 
podstawowym zawodnikiem Wisły 
Kraków (po 11 kolejkach ostatni ze-
spół w tabeli).

Szeliga: wicemistrz Polski
Swoją szansę wykorzystał tak-

że Bartosz Szeliga (pomocnik, 23 
lata). Wychowanek Sandecji w swo-
im macierzystym klubie ważną role 
odgrywał już jako nastolatek. Wio-
sną 2013 roku trafił do Piasta Gli-
wice. Dzisiaj jest podstawowym 
zawodnikiem tego klubu, w eks-
traklasie zdobył już łącznie 9 goli, 
a w ubiegłym sezonie wraz z gliwic-
kim zespołem świętował wicemi-
strzostwo Polski.

Zbozień: obieżyświat
Pierwszoligowa Sandecja ode-

grała także wielką rolę w piłkarskiej 
karierze Damiana Zbozienia. Wy-
chowanek Zyndrama Łącko grał naj-
pierw w  juniorach Sandecji, potem 
trafił do juniorów Legii Warszawa 
i Młodej Ekstraklasy tego zespołu. 
Nie miał szans na grę w pierwszym 
składzie więc wrócił wiosną 2010 
roku do Sandecji. Dzisiaj uważa to za 
jedną z najlepszych decyzji w swojej 

piłkarskiej karierze. Po bardzo uda-
nym sezonie 2010/2011 trafił bo-
wiem do GKS Bełchatów, następnie 
był Piast Gliwice, rosyjski Amkar 
Perm, ponownie Piast i Zagłębie Lu-
bin. Od tego sezonu 27-letni obroń-
ca jest zawodnikiem Arki Gdynia. 
W ekstraklasie rozegrał 94 spotka-
nia i zdobył 7 goli (w rosyjskiej naj-
wyższej klasie rozgrywkowej zagrał 
w sześciu meczach).

Kukol: przeprowadzka skończyła 
się klapą

Vladimir Kukol to jeden z naj-
lepszych transferów Sandecji od 
momentu, gdy trafiła na pierw-
szoligowe boiska. Słowacki po-
mocnik zasilił szeregi biało-czar-
nych w wieku 24 lat. Wcześniej 
w najwyższej klasie rozgrywko-
wej na Słowacji, w barwach MFK 
Ruzomberok rozegrał 45 spotkań. 
W sezonie 2010/2011 był prawdzi-
wym motorem napędowym czoło-
wej drużyny na zapleczu ekstra-
klasy. W 30 spotkaniach ligowych 
zdobył dla Sandecji 9 goli. Słowac-
kim skrzydłowym natychmiast 
zainteresowały się ekstraklaso-
we zespoły. Na zasadzie wolnego 
transferu (bo jak większość za-
wodników Sandecji miał kontrakt 
do końca sezonu), przeniósł się 
do Jagiellonii Białystok, czwarte-
go zespołu w naszym kraju, któ-
ry zagwarantował sobie udział 
w europejskich pucharach. Wiąza-
no z nim duże nadzieje, ale osta-
tecznie przeprowadzka do Białe-
gostoku dla Kukola skończyła się 
klapą. Przygoda z ekstraklasą to 
tylko 8 spotkań (zaledwie jeden 
w pełnym wymiarze czasowym). 
Już jesienią sezonu 2011/2012 
przeniósł się do pierwszoligowej 

Zawiszy Bydgoszcz, gdzie nie 
zdołał sobie wywalczyć miejsca 
w pierwszej jedenastce. Po zakoń-
czeniu sezonu wyjechał z Polski. 
Radzi sobie całkiem nieźle, będąc 
podstawowym zawodnikiem cze-
skiej ekstraklasy (Vysocina Jihlava) 
i ostatnio Spartak Myjava (Słowa-
cja). W tym sezonie wystąpił nawet 
w eliminacjach Ligi Europej-
skiej. Jego Spartak odpadł jednak 
z austriacką Admirą, Kukol zagrał 
w podstawowym składzie w obu 
spotkaniach.

Niechciał: bez szansy debiutu
Ekstraklasą bardzo rozczaro-

wał się Mateusz Niechciał, który 
po udanych wiosennych wystę-
pach w Sandecji w 2013 r. za-
pracował sobie na kontrakt z 
Podbeskidziem Bielsko-Bia-
ła. Skończyło się jednak na ma-
rzeniach, bo nigdy nie otrzymał 
szansy debiutu w Ekstraklasie. 
W kolejnych sezonach grał w niż-
szych ligach. Obecnie 28-letni 
obrońca jest piłkarzem czwarto-
ligowego MKS Trzebinia-Siersza.

Jonczyk: wielki talent, wielki 
pech

Pierwszoligowa Sandecja wy-
promowała do ekstraklasy także 
zawodników, których dzisiaj na-
leży zaliczyć do zmarnowanych 
talentów. Jest to przede wszyst-
kim Michał Jonczyk. Zrobił furorę 
w sezonie 2009/2010, gdy jako za-
ledwie 17-letni pomocnik zdobył w 
I lidze siedem goli, będąc ważnym 
zawodnikiem Sandecji. Był klu-
czowym zawodnikiem młodzie-
żowych grup reprezentacji Pol-
ski. Niestety jego dalsza kariera to 
pasmo niepowodzeń i wielkiego 

pecha. Borykając się z kontuzja-
mi nie zdołał się przebić do składu 
ekstraklasowego Górnika Zabrze, 
a potem Widzewa Łódź. W sezo-
nie 2013/2014 trafił do drugoligo-
wego Motoru Lublin, gdzie doznał 
poważnej kontuzji i zakończył pił-
karską przygodę w wieku zaled-
wie 23 lat.

Kozioł, Bębenek, Szarek: dwa 
mecze albo 6 minut

Marek Kozioł dobrą postawą 
w bramce Sandecji zasłużył sobie 
na kontrakt w Zagłębiu Lubin. Tra-
fił tam w 2012 roku w wieku 24 lat. 
W Ekstraklasie zagrał tylko w dwóch 
spotkaniach i rok później był… 
w Sandecji. Obecnie jest zawodni-
kiem pierwszoligowej Stali Mielec.

Maciej Bębenek, podobnie 
jak Jonczyk po udanym sezonie 
w 2010 roku przeniósł się do Gór-
nika Zabrze. Również borykał się 
z kontuzjami, a jak był zdrowy to 
głównie siedział na ławce rezer-
wowych. W 2013 roku, ponownie 
był w Sandecji, a obecnie 32-let-
ni pomocnik gra dla GKS Kato-
wice. W tym sezonie do Ekstra-
klasy przeniósł się Przemysław 
Szarek. Wielki talent z Sande-
cji, wychowanek Dunajca Nowy 
Sącz. Mimo 20 lat w ubiegłym se-
zonie był kluczowym piłkarzem 
defensywy Sandecji, trafił także 
do młodzieżowej reprezentacji 
Polski. Od paru miesięcy jest za-
wodnikiem rewelacji ekstrakla-
sy Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. 
Na razie w pierwszym składzie tej 
drużyny w meczu ligowym za-
grał… sześć minut. Ale jest bardzo 
młody i na pewno nie powiedział 
jeszcze ostatniego słowa.

JACEK BUGAJSKI

REKLAMA

Sprzedam dom w miejscowości Maciejowa k. Krynicy 

z działką 15 ar- cena 360 tys. Tel.602-607-794

OCIEPLANIE budynków, tel. 881 507 760

Producent Rusztowań Budowlanych - KLINOWYCH, 

MODUŁOWYCH tel. 501 280 687 

www.rusztowaniawarszawskie.cpm.pl

Firma Aspen zatrudni osoby do sprzątania w obiekcie 

wielkopowierzchniowym przy ul. Węgierskiej w Nowym 

Sączu.Tel.661 991 285.

E-mail: rekrutacja@apoland.pl tel: 501-555-860.

STARY motocykl, stan obojętny kupię. Tel. 504 220 492.

OGŁOSZENIA DROBNE

Praca w Niemczech dla Pań sprzątanie prywatnych 
mieszkań,domów oraz przedszkoli,biur i restauracji.
tel. 609 769 639, 668 522 954

Z Sandecji do Ekstraklasy - sukcesy i rozczarowania

Grając w Nowym Sączu można zapracować na niezły kontrakt
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