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Druga strona

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA CZŁOWIEK Z DRUGIEJ STRONY

Imię i nazwisko: Józef Kaczmarczyk. 
Urodziłem się: 22 marca 1955 r. w Krakowie. Jestem rodowitym kra-
kowianinem. W Nowym Sączu mieszkam, bo stąd pochodzi moja żona. 
Moja rodzina: żona Dorota – aktorka Teatru Robotniczego im. Bolesława 
Barbackiego w Nowym Sączu, oraz piątka dzieci, które mieszkają i re-
alizują się zawodowo poza Nowym Sączem. 
Mam cztery córki: Justynę, Paulinę, Katarzynę i Julię oraz syna Mikołaja.
Z wykształcenia jestem: inżynierem elektronikiem, ukończyłem elitar-
ny Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górni-
czo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Zajmowane stanowisko: przedsiębiorca. Prowadzę firmę Elextel Elek-
tronika – Teleinformatyka. Zajmujemy się m.in. odzyskiwaniem danych 
z nośników pamięci i serwisem elektroniki. Wydajemy także opinie tech-
niczne i ekspertyzy w zakresie elektroniki i telekomunikacji. 
Społecznie pełnię funkcję prezesa Fundacji im. dra Jerzego Masiora po-
wstałej w 2004 r. 
Przebieg pracy zawodowej: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
Wojewódzki Szpital w Nowym Sączu, następnie, Telekomunikacja Pol-
ska. Obecnie prowadzę własną firmę ELEXTEL. Od kilkunastu lat jestem 
także biegłym sądowym z zakresu elektroniki i telekomunikacji. 
Moją pierwszą wypłatę wydałem na: narzędzia potrzebne mi do serwi-
su elektroniki. 
Lubię jeść: tradycyjne polskie potrawy, zwłaszcza fasolkę po bretońsku, 
kapustę z grochem, pierogi. Chętnie zjem tatar, śledzie przyrządzane 
osobiście albo leczo. Pragnę podkreślić, że przede wszystkim bardzo lu-
bię gotować i doskonale się przy tym relaksuję.
Po godzinach: o ile pozwala mi na to czas, realizuję swoje hobby jakim 
jest piesza turystyka górska. Bardzo lubię także słuchać muzyki. Poza tym 
uwielbiam sztukę. Wiele radości sprawia mi obserwowanie artystycznych 
talentów, jakie wspieramy w ramach działalności Fundacji im. Dra Je-
rzego Masiora. W miarę możliwości biorę także udział w wydarzeniach 
kulturalnych i to nie tylko na terenie Nowego Sącza. 
Mój samochód: to niezmiennie, od 20 lat Opel Astra.
Ostatnio czytałem: czytam dużo czasopism branżowych, związanych 
z moją pracą. Z książek ostatnio przeczytałem „Kresy. Historia. Ludzie. 
Tradycje”.
Na bezludną wyspę zabrałbym: chyba nie będę zbyt oryginalny, jeśli od-
powiem, że narzędzia, i oczywiście moją żonę Dorotę.
Złości mnie: głupota i niekompetencje osób zajmujących znaczące sta-
nowiska administracyjne i urzędnicze w państwie.  
Śmieszy mnie: wiele rzeczy, najbardziej zawodowi komicy ale w starych 
filmach, albo np. źle opowiadane kawały. 
Cieszy mnie: osiągnięcia mojej rodziny i zdrowie, którym się cieszę i za 
które jestem wdzięczny Bogu. 
Uwagi DTS: W sobotę 10 grudnia w MCK „Sokół” odbył się X Koncert 
Galowy połączony z wręczeniem Nagrody im. dra Jerzego Masiora. Tra-
fiła ona w ręce fagocistki Małgorzaty Wygody. Koncert co roku organi-
zuje Fundacja im. Dra Jerzego Masiora, propagując artystyczne talenty 
Sądecczyzny. Nagrodę może otrzymać młody artysta (w wieku do 25 lat) 
za wybitne osiągnięcia artystyczne w danym roku.
Wyróżnienie przyznawane jest za konkretne dokonania kandydata (in-
dywidualne lub zespołowe) w zakresie muzyki, plastyki, twórczości li-
terackiej, teatralnej, filmowej albo innej dziedziny sztuki, która w opi-
nii wnioskodawcy zasługuje na to szczególne wyróżnienie. 
Dotychczas laureatami Nagrody zostali Kinga Pancerz, Klaudia Ziajko-
wicz, Eliza Safjan, Ilona Klimek, Mateusz Bieryt, Tomasz Więcek, Michał 
Ziomek i Wiktoria Tracz oraz Izabela Szafrańska. 
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A TO CIEKAWE

Most na Dunajcu zapłonął mocą czterech żelazek
Od poniedziałku most św. Kingi na Dunajcu jest oświetlo-
ny. Każde pierwsze 5 minut pełnej godziny to oświetlenie 
pełne i kolorowe. Podczas pozostałych 55 minut most jest 
rozświetlony światłem białym, z wyjątkiem pylonów, któ-
re pozostają kolorowe.

O efektowne wizualnie oświetlenie dba 120 oszczęd-
nych ledowych reflektorów o łącznej maksymalnej 
mocy 8,4 kW, czyli około… czterech żelazek. Oświetlo-
ne są kratownice, pylony i przyczółki. Pojedyncze re-
flektory mają moc od 35 W do 64 W. Pobór mocy może 
być jeszcze niższy, ponieważ instalację można zapro-
gramować tak, by moc niektórych reflektorów zmniej-
szać do 60 proc.

Instalacja to m.in. około 3 kilometrów kabli i cztery 
rozdzielnie elektryczne. Można nią sterować pilotem 
i uruchamiać pełne oświetlenie na dłuższy czas np.: 
w sylwestrową noc, czy podczas uroczystości i świąt. 

Most nie tylko pięknie się prezentuje, ale też jest bez-
pieczniejszy, bo do tej pory nie był w ogóle oświetlony. 

Koszty wykonania iluminacji zostały podzielone 
po połowie między Zarząd Dróg Wojewódzkich, który 

przeznaczył na realizację zadania 200 tys. zł, a gminę 
Stary Sącz. Iluminację wykonało Towarzystwo Wy-
konawstwa Obiektów Elektroenergetycznych EL-EN 
z Krakowa.

Sam most został oddany do użytku w 2008 roku. Ma 
300 metrów długości i leży na jednym z najważniej-
szych szlaków komunikacyjnych Sądecczyzny. Prze-
jeżdża nim od 12 do 14 tys. samochodów na dobę.
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Miejski Ośrodek Kultury nie będzie już 
organizować sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Nowy Sącz nie po-
zostanie jednak białą plamą na mapie te-
gorocznej akcji Jurka Owsiaka. Inicjaty-
wę przejęli młodzi mieszkańcy miasta i 15 
stycznia finał WOŚP odbędzie się w Gale-
rii Trzy Korony. Współorganizatorem akcji 
jest „Dobry Tygodnik Sądecki”.

Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy zagra w mniejszych 
miejscowościach takich jak: Sta-
ry Sącz, Grybów, Łącko czy Po-
degrodzie. O tym, że w tym roku 
Miejski Ośrodek Kultury nie po-
dejmie się organizacji sztabu, 
dyrektor placówki Marta Jaku-
bowska informowała media już 
w zeszłym roku.

- Nie będziemy zajmować się 
organizacją sztabu Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy w 
Nowym Sączu, bo najzwyczajniej 

w świecie nie mamy na to cza-
su, mamy po prostu dość wła-
snej pracy. Nie mamy poza tym 
takiego obowiązku. Postanowili-
śmy już więcej nie włączać się w 
WOŚP. Jest dużo innych organi-
zacji i stowarzyszeń, które mogą 
się tego podjąć. My pracujemy po 
12 godzin dziennie – mówi Marta 
Jakubowska.

W MOK sztab był organizowa-
ny od 1993 r. do 2015 r. włącz-
nie. Sprawy nie chciał komen-
tować sądecki magistrat, ale nie 
jest tajemnicą, że miasto zrezy-
gnowało z organizacji koncertów 
m.in. ze względu na koszty. Ar-
tyści, mimo apeli szefa WOŚP Jur-
ka Owsiaka, życzyli sobie za wy-
stępy sporych honorariów i to 
często przewyższających dochód 
z puszek wolontariuszy.

Ubiegły finał WOŚP odbył się 
w sądeckim klubie La Rocca. To 

była spontaniczna akcja z darmo-
wym koncertem i warsztatami dla 
dzieci.

- To była 
t o t a l n i e 
s p o n t a -
n i c z n a 
a k c j a . 
U d a -
ł o  s i ę 
nam się 
wszyst-
ko spiąć 
w  t r z y 
doby. Moc-
no wsparł nas 
sztab ze Stare-
go Sącza. Impre-
zy WOŚP są z roku 
na rok coraz skrom-
niejsze, ale wiadomo, że 
jak robi to miasto to wszystko 
napędza machina administracyjna 
i jest dużo prościej - mówi Ma-
riusz Landowski, właściciel klubu. 
- Widzę, że teraz dużo osób zaczy-
na odcinać się od Jurka Owsiaka 
i samego WOŚP. Sporo zależy od 
nastawienia ludzi i ich poglądów. 
Na naszej zeszłorocznej imprezie 
mieliśmy osoby także o stricte pra-
wicowych poglądach, które akcję 
WOŚP popierały.

W tym roku zapowiadało się, 
że Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy w Nowym Sączu nie za-
gra. A jednak!

- Ze względu na 
to, że miasto 

nie zde-
cydowa-
ło się na 
o r g a -
nizację 
f i n a ł u 
W O Ś P 
2 0 1 7 , 

p o s t a -
n o w i -

łam sama 
z a ł o ż y ć 

sztab i zor-
ganizować fi-

nał przy wsparciu 
g ro n a  z n a j o m y c h 

i chętnych do współpra-
cy mieszkańców Nowego Są-

cza. To istotne, aby kontynuować 
tę akcję, która przecież od 25 
lat stanowi fantastyczną lekcję 
solidarności Polaków oraz jest 
praktyczną szkołą wolontaria-
tu – mówi Magdalena Furmanek-
-Kopiec, szefowa sztabu WOŚP 
w Nowym Sączu.

Przygotowania idą pełną parą 
i 15 stycznia w Galerii Trzy Ko-
ron staną wolontariusze z cha-
rakterystycznymi czerwonymi 
serduszkami.

- Mamy już oficjalnie za-
rejestrowany sztab WOŚP. Już 
w pierwszym dniu rejestracji 
sztabu 9 grudnia zgłosiło się do 
nas kilkanaścioro wolontariu-
szy, jednak nadal czekamy na 
chętnych do zbierania fundu-
szy na oraz do pracy w sztabie. 
Pracujemy również nad scena-
riuszem finału WOŚP 15 stycz-
nia. Mamy już oferty organizacji 
imprez zamkniętych, ale kolej-
ne propozycje, np. koncertów, 
występów, zajęć dla dzieci i do-
rosłych przyjmiemy z radością 
– deklaruje szefowa sądeckiego 
sztabu WOŚP.

AGNIESZKA MAŁECKA

Akcja współorganizowana przez DTS

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Twój klient mieszka na SłowacjiTwój klient mieszka na Słowacji

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

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

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

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

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

Miasto nie będzie grać w WOŚP, zrobią to mieszkańcy 

Pierwszy koncert i sztab Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy w No-
wym Sączu odbył się w 1993 r. Każ-
dego roku grały głównie zespoły 
rockowe. Finały odbywały się m.in. 
na terenie Wyższej Szkoły Bizne-
su – National Louis University czy 
MCK „Sokół”. W 2008 r. na pły-
cie nowosądeckiego rynku zagrał 
m.in. zespół Kombi, w 2010 Oddział 
Zamknięty. W 2012 r. wystąpiły ze-
społy działające przy MOK: Dziecięca 
Grupa Wokalna oraz Grupa Wokalna 
Young Voice a także grupy Ble Ble, 
Linkage, El Saffron oraz Lachersi. 
W 2013 r. WOŚP wspierała piosen-
karka Beata Dobosz. W 2015 r. przed 
sądecką publicznością w MOK za-
prezentował się Kabaret Pod Wy-
rwigroszem. W 2015 r. wolonta-
riusze zebrali do puszek kwotę ok. 
62 tys. zł. 

W tym roku Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy zagra po raz 25. 
Tym razem dla ratowania życia 
i zdrowia dzieci na oddziałach ogól-
no pediatrycznych oraz dla za-
pewnienia godnej opieki medycz-
nej seniorom.
Osoby, które chcą zaangażować się 
w finał WOŚP w Nowym Sączu pro-
szone są o kontakt pod adresem 
e-mailowym: wospnowysacz@
gmail.com do wtorku 20 grudnia.
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ul. Żywiecka 22 Nowy Sącz, tel. 733 305 025
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Polityka-samorząd

Zaczęło się od braci Kaczyńskich i na tym się skończy
Rozmowa 
z RYSZARDEM 
NOWAKIEM, 
prezydentem Nowego 
Sącza

- Jak Pan świętował 10. rocznicę na 
stanowisku prezydenta miasta? Był 
szampan, impreza okolicznościowa?

- Szampana nie było, ale był 
tort. Muszę przyznać, że to miłe 
zaskoczenie.

- W pracy czy w domu?
- W pracy. Przecież to było 

dziesięć lat mojej pracy. Tak się 
złożyło, że to było w dniu sesji.

- W miniony wtorek, 6 grudnia minę-
ło dokładnie dziesięć lat od pierwsze-
go zaprzysiężenia Pana na prezyden-
ta. Czego współpracownicy, znajomi, 
obywatele życzyli Panu na kolejny rok 
rządów?

- Współpracownicy życzy-
li mi, abym był nadal prezyden-
tem. Szczególnych życzeń oby-
watelskich nie miałem, ale także 
ich nie oczekiwałem i nie mówi-
łem nigdy głośno o dziesięciu la-
tach pracy. Kadencje są cztero-
letnie i w ten sposób należy na to 
patrzeć. Równocześnie minął pół-
metek trzeciej kadencji.

- Najpierw króciutka powtórka z hi-
storii. Wie Pan, kto najdłużej sprawo-
wał władzę w Nowym Sączu?

- Pewnie Władysław Barbacki.

- Blisko. Władysław Barbacki 18 lat, 
ale jeszcze dłużej Janusz Pieczkow-
ski - 19 lat. Czyli 9 lat dłużej od Pana. 
Na trzecim miejscu Roman Sichrawa 
– 11 lat, ale jego Pan z pewnością do-
goni na koniec tej kadecji.

- Jak Pan Bóg da, to dogonię.

- I wtedy Pan wskoczy na trzeci sto-
pień podium. Wiedział Pan, że to się 
tak układa?

- Mniej więcej, natomiast nie 
brałem pod uwagę czasów niede-
mokratycznych. Aczkolwiek je-
żeli chodzi o Janusza Pieczkow-
skiego – który był naczelnikiem 
miasta niepochodzącym z demo-
kratycznego wyboru – to nie zna-
łem go osobiście. Jednak z tego co 
wiem, z różnych opinii, był do-
brym włodarzem.

- Ma Pan poczucie, że tymi wielolet-
nimi rządami przechodzi Pan do hi-
storii miasta i za kilka lat Pański por-
tret zawiśnie w ratuszu?

- Nie zawiśnie, ponieważ por-
tretów już w ratuszu nie wiesza-
my. Ale zdaję sobie sprawę, że 
pełniąc tę funkcję przez tyle lat, 
siłą rzeczy przechodzi się do hi-
storii. To jest dla mnie wielka 
satysfakcja.

- Wie Pan, co jeszcze się wydarzyło 6 
grudnia 2006 r., czyli w dniu Pańskie-
go zaprzysiężenia?

- Jak co roku, również 
w 2006 r., 6 grudnia przyszedł 
św. Mikołaj.

- Do grzecznych dzieci przyszedł, ale 
6 grudnia 2006 r. np. Rafał Dutkie-
wicz o godz. 12. został zaprzysiężony 
na prezydenta Wrocławia.

- Tego samego dnia co ja?

- Tak i również jest prezydentem do 
dziś. Po dziesięciu latach na stanowi-
sku potrafi Pan sobie wystawić ocenę 
za ten okres?

- Najgorzej jest samemu sobie 
wystawiać oceny. Nie będę  pod-
chodził do samego siebie w sposób 
krytyczny, to by źle świadczyło o 
mnie i o tym co robię. Wolę opierać 
się na ocenach innych, tych, któ-
rzy obserwują spoza ratusza to, co 
się w Nowym Sączu dzieje. Obser-
wują np. z perspektywy Warsza-
wy, ale też z perspektywy miesz-
kańców. To jest dla mnie istotne.

- I co oni mówią?
- Jestem bardzo zadowolony 

dlatego, że jeśli ktoś  zaczyna się 
zastanawiać nad tym, co było 10 
lat temu, jak te 10 lat zostało wy-
korzystane, to ocena jest dobra.

- Kiedy Pan rano wstaje, to mówi Pan 
sobie „zrobiłem przez 10 lat kawał ro-
boty”? Myśli Pan tak czasami?

- Myślę i rzeczywiście tak jest. 
Ale proszę pamiętać, że sam tego 
nie zrobiłem. Żeby osiągnąć wła-
ściwy efekt kierując miastem, 
dużym skupiskiem ludzi, którzy 
żyją różnymi problemami, do tego 
jest potrzebny właściwy zespół. 
I to jest zasługa zespołu, z którym 
pracowałem.

- Pamięta Pan swoje trzy kampanie 
wyborcze? W 2006r. w finale spotkał 
się Pan z Piotrem Lachowiczem i 48 
głosów zdecydowało o Pańskiej wy-
granej. Trudna kampania?

- Bardzo trudna. Proszę pa-
miętać, że startowałem z pozycji 
przegranego kandydata do Sej-
mu, po roku niebytu politycz-
nego. To zwycięstwo było nie-
zwykle ważne, tym bardziej, że 
Nowak w Nowm Sączu przez kil-
ka lat nie funkcjonował jako oso-
ba z pierwszych stron gazet, więc 
to było trudne. 

- Skąd się wziął pomysł kandydowa-
nia, skoro przegrał Pan w 2005 r. po-
wrót do Sejmu. Nie funkcjonował  Pan 
w obiegu publicznym, a jednak zdecy-
dowano się na Pana postawić. 

- Zdecydowałem się zaraz po 
przegranych wyborach. Ja nie 
ukrywałem nigdy, że samorząd 
jest miejscem, w którym się do-
brze czuję. Proszę pamiętać, że 

wcześniej byłem radnym i człon-
kiem Zarządu Miasta. Problemy 
samorządu nie były mi obce, do-
brze się w nich poruszałem i do-
brze znałem sprawy związane 
z funkcjonowaniem ratusza.

- Wspomniał Pan, że wcześniej był 
m.in. w siedmioosobowym Zarządzie 
Miasta. To był lepszy system niż ten 
dzisiejszy, kiedy jest wyraźny lider?

- Był zdecydowanie gorszy. Te-
raz jest lepszy, aczkolwiek odpo-
wiedzialność nie rozbija się już na 
siedem osób, a leży personalnie 
po stronie prezydenta.

- Ale również obciążenia też są 
większe? 

- Tak, ale większe są możliwo-
ści decydowania i reagowania. To 
jest system zdecydowanie lepszy.

- Tamten Zarząd Miasta miał ciekawy 
skład: Andrzej Czerwiński i Leszek Ze-
gzda – dziś obydwaj Platforma Oby-
watelska, Ryszard Nowak – dzisiaj 
Prawo i Sprawiedliwość. Kiedyś pra-
cowaliście Panowie dla Nowego Sącza 
w jednej drużynie, dziś jesteście poli-
tycznie bardzo odlegli.

- Czy ja wiem, chyba nie aż 
tak bardzo. Te odległości sami 
sobie wyznaczamy, jeżeli ktoś 
nie jest skłonny, aby współpra-
cować, osiągać określone cele. 

Samorządowiec zawsze znajdzie 
sobie jakąś granicę czy baryka-
dę, a wtedy się dzielimy i odda-
lamy od siebie.

- Kadencja 2006-2010 to były cią-
głe spekulacje: „będzie Nowak zno-
wu kandydował?”. Pan utrzymywał 
wyborców w niepewności, a potem 
w RTK zapowiedział: „zdobędę ratusz 
w pierwszej turze!”.

- Tak powiedziałem?

- Tak Pan powiedział. Mogę przyto-
czyć więcej cytatów.

-No to proszę.

- „To nie jest bufonada z mojej strony. 
Opieram się na konkretnych liczbach”.

- Skoro tak, to znaczy, że tra-
fiłem w dziesiątkę.

- Wybory w 2010 r. były łatwiejsze?
- Zdecydowanie łatwiejsze 

były, dzisiaj tak mogę powie-
dzieć. Jednak niezwykle ciążyło 
mi, że wśród własnego politycz-
nego środowiska miałem oponen-
tów. Trudno walczyć ze swoimi 
kolegami - nazwijmy to partyjny-
mi - w sposób taki, w jaki mogę 
walczyć ze swoimi przeciwni-
kami politycznymi. Tutaj byłem 
w dyskomfortowej sytuacji i po-
radziłem sobie. Wolałbym mieć 
wszystkich po swojej stronie, ale 
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jak to mówią, jest wróg, wróg 
śmiertelny i kolega partyjny.

- Chyba faktycznie kiepsko było 
w partii, bowiem ktoś z kolegów wy-
ciągnął Panu, że niby jest Pan w PiS-
-ie, ale nie płaci składek.

- Było tak, że ktoś próbował 
mi to zarzucać, ale nigdy nie było 
tak, żeby Nowak nie płacił skła-
dek. Nowak płaci składki i to pła-
ci składki wysokie.

- One są proporcjonalne do zarobków?
- Tak, płacę wysokie składki. 

Płacę i nie mam z tym żadnych 
problemów. I tu trafił pan w sed-
no. Jeżeli coś takiego się wyciąga  
kandydatowi swojej partii przed  
wyborami, to jest to trochę że-
nujące. Było, minęło, przeżyłem. 

- Minęło? Chyba właśnie wróciło. 
Przejrzałem sporo wywiadów z Pa-
nem z ostatnich lat i jedno nazwisko 
ciągle się w tych wywiadach przewi-
ja. Pan powie czyje to nazwisko, czy 
ja mam to powiedzieć?

- Jeżeli się przewija jakieś na-
zwisko w wywiadach ze mną, 
to pewnie jest to wynik pytań 
dziennikarza.

- Ale to nie jest przypadek, że we 
wszystkich wywiadach pojawia się 
nazwisko senatora Stanisława Ko-
guta. Ciągle coś iskrzyło na linii 
Nowak-Kogut.

- Jeżeli tak, to może i pewnie 
coś było.

- Nie czekać na ciąg dalszy odpowie-
dzi? Wrócimy jeszcze do tego?

- Proszę wracać. Ale co mam 
dodać? Reakcje były spokojne, 
może czasami złośliwe albo poja-
wiały się gesty trochę ostre.

- To wróćmy jeszcze do wyborów. No-
wak jak zapowiedział, tak zrobił i zdo-
był ratusz w pierwszej turze. Pamięta 
Pan swoje poparcie z 2010 r.?

- Ponad 60 procent. To była 
wielka satysfakcja i potwier-
dzenie, że to, co robiliśmy 
w pierwszej kadencji uzyskało 
poparcie i uznanie właśnie w tych 
wynikach.

- Komentowano wtedy, że Nowak po-
czuł się tak pewny siebie, że w zasa-
dzie nie ma opozycji. W Radzie Mia-
sta albo ktoś jest w klubie PiS-u czyli 
jest z Nowakiem, albo jest w klubie 
Nowaka.

- Ale zawsze tworzyliśmy póź-
niej jeden klub. Nikt nie chciał 
żebyśmy się dzielili. To, że były 
dwa komitety, to tylko wybieg 
wyborczy.

- Służący czemu?
- Tak wynikało z moich analiz. 

Więcej zyskamy, jeżeli będziemy 
dysponowali dwoma komitetami, 
niż gdybyśmy szli pod sztandarem 
tylko jednego.

- Pan sam wymyśla wyborcze strategie?
- W zdecydowanej większo-

ści sam.

- Rok 2014, trzecie wygrane wybory, 
a drugiej turze, starcie Ryszard Nowak 

- Ludomir Handzel. Jak Pan wspomi-
na tamtą kampanię i jej wynik – 188 
głosów przewagi?

- Kampanię wspominam fa-
talnie, jedna z najgorszych, w ja-
kich uczestniczyłem. A wynik był 
dla mnie szczęśliwy. Po wcze-
śniejszych działaniach, różnych 
ludzi i środowisk, to był rze-
czywiście dla mnie wielki suk-
ces. Tyle, co doświadczyłem 
w tej negatywnej kampanii róż-
nego rodzaju pomówień, zarzu-
tów, oszczerstw, to ta wygrana 
jest dużym osiągnięciem.

- Potem komentowano, że nic tak do-
brze nie zrobiło Nowakowi jak tamta 
kampania. Mówi się, że rok po tam-
tych wyborach był najlepszym okre-
sem w Pańskiej karierze. 

- To był z pewnością dobry rok, 
ale jakoś szczególnie się nie wy-
różniał, może poza pewnymi sy-
tuacjami związanymi z oddaniem 
dużych inwestycji. Poza tym był 
pracowity, jak poprzednie lata
 i z podobnymi efektami. Jednak 
cieszy mnie, że panuje taka opinia.

- Krótki bilans zysków i strat. Co się 
udało przez tych 10 lat, a co spędza 
sen z powiek i przyzna się Pan – obie-
całem, a nie zrobiłem. 

- Tego nie powiem. Opozycja 
zawsze wyciąga takie argumenty, 
że czegoś nie zrobiłem. Ale to nie 
jest tak, że nie zrobiłem, tylko na 
to potrzebny jest czas. Jeżeli mó-
wię o ulicy Węgierskiej, o sądec-
kiej Wenecji, to ja tego nie zro-
bię dziś. Nie jest to takie proste. 
Decyzje leżą w różnych instytu-
cjach, łącznie z tymi centralnymi. 
Trzeba sobie zdawać sprawę, że to 
nie ja swoim podpisem decyduję, 
kiedy coś zaczynamy i kończymy, 
tylko jest to wypadkowa działań 
i konieczności uzyskania określo-
nych decyzji, zezwoleń, a to trwa. 

- Nie wszyscy muszą pamiętać o We-
necji, ale Węgierska BIS na pewno 
wróci. Co Pan wtedy powie: obieca-
łem Węgierką BIS, ale... 

- Obiecałem Węgierską BIS 
i byliśmy - można powiedzieć 
- w ogródku, ale czy to moja wina, 
że generalny dyrektor Ochrony 
Środowiska, uchylił decyzję swo-
jego dyrektora z Krakowa? Spra-
wa właściwie wraca do rozpatrze-
nia od nowa. Przecież ja o tym nie 
decyduję. Czy to moja wina, że ja-
cyś ekoterroryści z Katowic i War-
szawy oprotestowali tę inwestycję, 
twierdząc, że zaburzy lot nietope-
rza, a żaba czy jakaś rybka nie bę-
dzie mogła swobodnie gdzieś tam 
przebywać? Proszę wybaczyć, ale 
to już jest poza moją władzą i moż-
liwościami. Można powiedzieć, 
że czasami ręce opadają. Nie do-
szukuję się tutaj działań politycz-
nych, ale takie sytuacje są znane 
chyba w całej Polsce, gdzie kilku 
nawiedzonych ekologów potrafi 
zablokować bardzo ważne inwe-
stycje. Okazuje się, że ważniejsza 
jest żaba niż człowiek.

- No więc z czego jest Pan dum-
ny, a czego się Pan wstydzi po tych 
10 latach?

- Dumny jestem z tych 10 lat. 
To jest dla mnie naprawdę wiel-
ka satysfakcja. Zamierzone pla-
ny, choć czasem z opóźnieniem, 
zostały zrealizowane czy też są 
realizowane i to jest najważniej-
sze. Ja patrzę bardziej do przodu, 
mamy jeszcze wiele poważnych 
kwestii do zrobienia. Po anali-
zie tych lat, doszedłem do wnio-
sku, że w tej chwili powinienem 
koncentrować się na tym, co jest 
może mniej spektakularne, ale 
bardziej istotne dla zwykłych są-
deczan, którzy potykają się na 
dziurze w chodniku, którym bra-
kuje oświetlenia na ulicy, wody, 
może dostępu do kanalizacji. 

- Nie wymienił Pan jako swojego suk-
cesu niedawno zakończoną inwesty-
cji wodno-kanalizacyjnej?

- Nie ma co dyskutować, to 
jest jedno z największych osią-
gnięć. Nowy Sącz jest chyba jed-
nym z pierwszych miast, gdzie 
w zasadzie wszyscy, których mo-
gliśmy podłączyć do wody i kana-
lizacji, zostali podłączeni. Acz-
kolwiek pozostaje ten margines 
2-3 procent. Są to również chod-
niki, dojścia do szkoły. W sumie 
jakbyśmy to przeanalizowali, to 
każda z tych inwestycji i prac 
w tej skali budżetowej nie jest 
wielka. Jednak ona jest istotna 
i bardzo ważna dla tych, którzy 
tam mieszkają. Postanowiłem,  że 
przez te następne dwa lata będę 
starał się spełniać oczekiwania 
mieszkańców. Chcę udowodnić, 
że traktuje ich równie poważnie, 
jak te sztandarowe przedsięwzię-
cia na setki milionów złotych i na 
tym się teraz będę koncentrował. 
Gdybym powiedział, że będę te-
raz bliżej ludzi, to powieliłbym 
hasło pani premier Beaty Szydło. 
Dlatego powiem, że będę bliżej 
sądeczan. 

- Czyli będzie Pan bliżej ludzi jesie-
nią 2018?

- Nie wiem.

- Ale ja słyszałem w Radio Kraków, że 
Pan będzie. 

- I co powiedziałem?

- Że będzie Pan kandydował.
- Tak jednoznacznie to tego 

chyba nie powiedziałem.

- A jak Pan powiedział? 
- Że nie wykluczam tego, ale 

jeszcze się zastanowię. Zdaję so-
bie sprawę, że przepracowanie 
trzech kadencji jako prezydent 
w trudnym mieście, stolicy re-
gionu,  to jest już duże osiągnię-
cie i kawał ciężkiej pracy. Mogłem 
tak powiedzieć, ale są jeszcze inne 
czynniki, które powodują, że się 
nad tym zastanawiam.

- Jakie czynniki na przykład?
- Na przykład, komu ewentu-

alnie ustąpiłbym miejsca.

- A komu ustąpiłby Pan miejsca? Mówi 
się, że następcą mógłby być obecny 
Pański zastępca Wojciech Piech. 

- Nie, to znowu jakieś 
pomówienia. 

- A co by Pan robił, gdyby po 12 la-
tach przestał Pan być prezydentem?

- Mam co robić. Pewnie wró-
ciłbym do zawodu, do którego 
mi blisko. 

- Nie angażowałby się Pan w polity-
kę, w sprawy miasta, na ryby by Pan 
zaczął jeździć?

- Nie, chyba się już nie da nie 
angażować. Jeżeli ktoś się raz 
zaangażował w sprawy miasta to 
nie da się od tego zupełnie od-
izolować. Człowiek wtedy pa-
trzy z innej perspektywy, ina-
czej docenia, ma doświadczenie, 
wie jak co się robi i ile wszyst-
ko kosztuje. Wtedy na pewno 
jest się krytycznym i nie da się 
zapomnieć.

- Jakby Pan szedł rano do swojego 
zakładu złotniczego, to nie komen-
towałby Pan ze spotkanymi znajo-
mymi tego, co się dzieje w mieście?

- Na pewno nie komentował-
bym tego, jak to robią inne oso-
by. Nigdy tak nie robiłem, nawet 
będąc w opozycji. Mówię jeszcze 
o latach 90. Nie posuwałbym się 
do metod, które uwłaczają god-
ności jakiegokolwiek działacza, 
ale to nie oznacza, że nie był-
bym wnikliwym obserwatorem. 
Chętnie też bym pomagał, bo to 
jest zupełnie naturalne. 

- Panie prezydencie, kto jest sądec-
kim liderem Prawa i Sprawiedliwości?

-  W tej chwili takowego nie 
ma.

- A takim nieoficjalnym?
- Ja jestem prezydentem 

i szeregowym członkiem Prawa 
i Sprawiedliwości.

- A nie jest tak, że to Pan nadaje ton 
temu, co dzieje się obecnie w PiS w 
regionie?

- To jest przesada.

- Tak komentują nawet niektórzy 
działacze PiS. Coś w tym jest…

- Coś w tym jest, chociażby 
z tego względu, że członek Pra-
wa i Sprawiedliwości jest pre-
zydentem miasta. Siłą rzeczy to 
nie jest osoba anonimowa, tyl-
ko ktoś, kto odpowiada. Przez 
pryzmat jego działania ocenia się 
partię. To jest ściśle połączone. 
Proszę mi uwierzyć, że starałem 
się i nadal staram nie wtrącać 
w kwestie partyjne. 

- Dobrze poinformowani mówią, że 
Stanisława Koguta, dotychczasowe-
go lidera, to jednak Pan pomógł po-
zbawić pełnionej funkcji. 

- Od początku mówiłem, że 
pan senator Stanisław Kogut 
nie powinien pełnić tej funkcji, 
a szczególnie nie powinien inge-
rować w sprawy miasta.

- Dlaczego nie powinien pełnić tej 
funkcji? Nie nadaje się?

- Nie nadaje się pod różny-
mi względami. Przede wszyst-
kim pod względem charakteru.

- Mówiono, że jest pracowity, że 
wszędzie się pokazuje. Dobry wynik 

wyborczy, 120 tysięcy głosów. To za 
mało, żeby być liderem?

- Tutaj nie ma to żadnego zna-
czenia, kto uzyskał ile głosów. To 
jest wypadkowa różnych dzia-
łań, układanki personalnej, ana-
lizy możliwości przeciwnika. Na-
tomiast jeżeli chodzi o kwestie 
organizacyjne i każde inne, to 
podchodziłem do nich krytycznie 
i podtrzymuję swoją krytykę. 

- Kiedyś powiedział Pan w wywia-
dzie: „Ja senatorowi Kogutowi reko-
mendacji bym nie udzielił”. To było 
dwa lata temu. 

- To jednak stały w uczuciach 
jestem. 

- Stanisław Kogut zrewanżował się 
i powiedział, że on by Nowakowi też 
rekomendacji nie udzielił. 

- Nie udzielił tego poparcia 
i to jest według mnie zupełnie ka-
rygodne i naganne. Wtedy kiedy 
ja go rekomendowałem na listę 
samorządową do sejmiku woje-
wództwa małopolskiego, teraz 
już pewnie nikt o tym nie pa-
mięta, ale wtedy szliśmy jako 
POPiS, układaliśmy listy razem 
z Andrzejem Czerwińskim. Wtedy 
jego kandydatem był Leszek Ze-
gzda, a moim był Stanisław Kogut. 
Jakoś nie miał wtedy problemu. 

- Podobno bardzo mocno stoją te-
raz Pańskie akcje w PiS-ie? Jest Pan 
postrzegany jako członek tzw. za-
konu Porozumienia Centrum i ludzi 
którzy mają dobry dostęp prezesa 
Kaczyńskiego?

- Ja nie lubię tego określe-
nia. Nie mam dobrego dostępu 
do prezesa.

- Ale był Pan członkiem PC?
- Oczywiście, że tak i tego się 

nie wyprę. Cały czas podkreślam, 
że już mija 25 lat mojego czyn-
nego uczestnictwa w życiu po-
litycznym, które zaczęło się od 
Porozumienia Centrum. Albo po-
wiedziałbym inaczej: zaczęło się 
od braci Kaczyńskich i na tym się 
skończy. Ja już nie mam zamiaru 
niczego zmieniać, bo nie zmie-
niałem nic przez te 25 lat. Powiem 
tak, było źle, potem bardzo źle, 
ale wytrwałem. Teraz jest dobrze 
i też trwam.

- I zbiera Pan tego trwania owoce?
- Dziękowałem, że zostałem za-

proszony do grona 50 osób, które 
PiS zakładało. 50 osób w Warsza-
wie założyło Prawo i Sprawie-
dliwość i jestem jednym z tych, 
którzy tam byli.  To jest dla mnie 
również istotne. Potem dostałem 
propozycję startowania do Sej-
mu, to też było znaczące i za to też 
podziękowałem. Później pomimo 
różnych zawieruch, również do-
stałem wsparcie w startowaniu na 
prezydenta i tak jest do tej pory. 
Mam wsparcie partii i cieszę się 
z tego, bo jest mi to pomocne. 

ROZMAWIAŁ 
WOJCIECH MOLENDOWICZ

WYKORZYSTANO FRAGMENTY 
WYWIADU DLA REGIONALNEJ 

TELEWIZJI KABLOWEJ.
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Projekt „Ślady bohaterów” dobiega końca. Przez ostatnie 

8 miesięcy 10 grup młodzieży z sądeckich szkół, zbierało 

informacje o osobach, które odegrały ważną rolę w naszym 

regionie, a następnie dzielili się nią z swoimi rówieśnikami.

- Na przestrzeni wieków z Sądecczyzną związanych było wie-

le osób, które mogą stanowić wzorce dla młodzieży, kształto-

wać postawy patriotyczne i więź z regionem. Przybliżenie ich 

sylwetek jest też okazją do poznania najważniejszych wydarzeń, 

które kształtowały tożsamość regionu – mówi pomysłodaw-

ca projektu, historyk Krzysztof Małota.

Młodzież analizowała źródła, organizowała spotka-

nia, wystawy, przeprowadzała wywiady, odwiedzała 

miejsca związane z wybraną postacią. Zebrane infor-

macje zostały opracowane w formie artykułów i scena-

riuszy zajęć, a następnie wydane w wersji elektronicz-

nej. Wybór postaci należał do młodzieży – warunkiem 

było, by były one związane (na dłużej lub krócej) 

z Sądecczyzną, a ich działania warte upowszechniania. 

Poszczególne grupy wybrały sylwetki: Jana Długosza 

(kronikarz, wychowawca królewskich synów m.in. na 

sądeckim zamku; grupa z I LO), Stanisława Małachow-

skiego (ostatni starosta sądecki, marszałek Sejmu Wiel-

kiego, współautor Konstytucji 3 Maja), Adama Stadnic-

kiego (ziemianin, właściciel olbrzymiego majątku m.in. 

Nawojowej i Szczawnicy; grupa z PWSZ), Zbignie-

wa Rysia (kurier, organizator Akcji „S”) Stefana Kuliga 

(więzień obozu Auschwitz, żołnierz niezłomny; gru-

pa z Gimnazjum Nr 2), księdza Władysława Gurgacza 

(kapelan PPAN), Józefa Jacaka (uczestnik bitwy pod 

Monte Cassino; Grupa z Gimnazjum w Chomranicach), 

Stanisława Baziaka (członek BCh, społecznik; grupa 

z ZS w Łącku), Zbigniewa Szkarłata (działacz Solidar-

ności zamordowany w 1986 r.; grupa z II Liceum) i An-

drzeja Szkaradka (współtwórca sądeckiej Solidarno-

ści; grupa z Gimnazjum nr 2). Szczególną lekcją historii 

i patriotyzmu, były spotkania młodzieży z Stefanem 

Kuligiem, Andrzejem Szkaradkiem, krewnymi panów 

Szkarłata, Baziaka i Jacaka, czy też udział w uroczy-

stościach patriotycznych na Hali Łabowskiej.

Młodzież brała udział w warsztatach na których do-

wiedziała się o metodach pracy historyka oraz mia-

ła możliwość poznać losy oddziałów podziemia nie-

podległościowego na Sądecczyźnie, które odtworzyli 

specjalnie zaproszeni goście z Grupy Rekonstruk-

cji Historycznych „Żandarmeria”. Oprócz opowieści o 

niezwykłych losach bohaterów z „sądeckich lasów”, 

młodzież poznała broń i umundurowanie partyzantów 

z okresu II wojny światowej.

Najciekawsze i najlepiej udokumentowane działa-

nia zespołów, nagrodzone zostaną w konkursie towa-

rzyszącym projektowi. Na stronie bohaterzy.edumo-

bile.pl dostępne są materiały wypracowane w trakcie 

projektu. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum 

Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Pa-

triotyzm Jutra”.

Ślady bohaterów – podsumowanie projektu

Pomoc niesiona innym daje radość
- Tyle jesteś wart, ile innym pomożesz 

– mówi Maria Biel, wolontariuszka projek-

tu „Seniorzy na +”. To był projekt, który dał 

moc i radość seniorom-wolontariuszom 

oraz ich rówieśnikom objętym pomocą.

Założeniem projektu „Seniorzy na +”, 

realizowanego przez Fundację Dzień Do-

bry, było promowanie aktywności spo-

łecznej. Do realizacji zadań przygoto-

wanych i zaangażowanych zostało 48 

seniorów z Nowego Sącza oraz powia-

tów nowosądeckiego i gorlickiego. Ich 

celem stało się niesienie pomocy wolon-

tarystycznej 24 niesamodzielnym, cho-

rym bądź samotnym osobom w wieku 

60+. Wolontariuszom-seniorom poma-

gała młodzież, która wspomagała ich 

w posługiwaniu się nowymi technolo-

giami czy w działaniach wymagających 

mobilności.

Efekt był zdumiewający. Od sierpnia se-

niorzy-wolontariusze wyposażeni w mate-

riały identyfikacyjne, w parach odwiedza-

li swoich podopiecznych, pomagając im 

w codziennych czynnościach życiowych 

i wspierając ich swoją obecnością.

- Pierwszy raz spotkałem się z wolontariatem 

w takiej formie, podoba mi się rozsądne podej-

ście - nie wyręczanie osoby objętej wolontaria-

tem, lecz inspirowanie, motywowanie i dopingo-

wanie jej – mówi senior Wiesław Leśniara.

Projekt nie tylko przyniósł wymierny 

efekt podopiecznym, ale był też znako-

mitą motywacją do działania dla samych 

wolontariuszy. Seniorzy mieli bodziec do 

wyjścia na zewnątrz, nawiązania nowych 

znajomości, integracji.

Zaraz po rekrutacji uczestnicy wzięli 

udział w szkoleniu dla przyszłych wolon-

tariuszy w Hotelu Pegaz w Krynicy-Zdro-

ju. Dotyczyło ono m.in. praw i obowiąz-

ków wolontariusza, świadczeń, jakie może 

wykonywać wolontariusz. Nad każdą 

z grup czuwali zaangażowani do projektu 

asystenci grup, wspierając seniorów w ich 

działaniach oraz uczestnicząc w wyjaz-

dach i spotkaniach. We wrześniu wolon-

tariusze wzięli udział w wyjeździe do ogro-

dów sensorycznych w Muszynie.

- We wrześniu rozpoczęliśmy tak-

że spotkania w ramach grup wsparcia 

z seniorami-wolontariuszami. Przy udziale spe-

cjalisty seniorzy wymieniali się spostrzeżeniami, 

dzielili się swoimi sukcesami, jak i obawami zwią-

zanymi z pracą na rzecz podopiecznych. Z ko-

lei w listopadzie odbyły się 4 wizyty studyjne dla 

seniorów-wolontariuszy w Dziennym Domu Se-

nior-Wigor w Limanowej, będące okazją do zapo-

znania się z jego działalnością i formami aktywi-

zacji seniorów – mówi koordynator projektu 

Katarzyna Leśniak.

Na finał, 7 grudnia w Miasteczku Gali-

cyjskim w Nowym Sączu, odbyło się uro-

czyste podsumowanie projektu. Senio-

rzy-wolontariusze otrzymali certyfikaty 

potwierdzające uczestnictwo w projek-

cie. Była to też okazja do wymienienia się 

doświadczeniami i wrażeniami. Uczest-

nicy projektu nie mieli wątpliwości, że ich 

zaangażowanie miało sens.

- Projekt zasługuje na najwyższe uznanie, 

moim zdaniem powinien być nadal kontynuowa-

ny. Nasi podopieczni są bardzo zadowoleni, a my 

- szczęśliwi, że się spełniamy – ocenia Bogu-

sława Pietrzak.

W sumie od sierpnia do grudnia senio-

rzy-wolontariusze przepracowali około 1,5 

tys. godzin na rzecz swoich podopiecz-

nych. Była to dla nich przede wszystkim 

radość niesienia pomocy innym.

- Lubię pomagać innym, bo tylko takie życie 

daje radość, a wyświadczona dobroć - zawsze 

powraca – stwierdza uczestniczka projek-

tu Halina Sambak.

Projekt „Seniorzy na +” jest współfi-

nansowany z Rządowego Programu Na 

Rzecz Aktywności Społecznej Osób Star-

szych na lata 2014-2020.
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Wybory

REKLAMA

MI
Tel./fax 18 449 11 55, kom. 512 748 974 e-mail: agdmis@o2.pl

ul. Kraszewskiego 11, 33-300 Nowy Sącz, czynne 9.30  - 17.30, sob. 9-13

W ich rękach są sądeckie osiedla
7 grudnia zakończyły się wybory do zarządów 25 osiedli 

w Nowym Sączu. Tylko w „Dobrym Tygodniku Sądeckim” 
pełna lista przewodniczących i składów zarządów wszystkich 
osiedli. Podajemy datę zebrania sprawozdawczo-wyborczego, 

ilość głosujących mieszkańców oraz ilość uzyskanych głosów 
przez kandydatów, którzy zostali wybrani.

Sprawdźcie, do kogo na Waszym osiedlu zwracać się 
z problemami socjalno-bytowymi, inicjatywami związanymi 

z kulturą, opieką zdrowotną, sportem i wypoczynkiem. 
Kto w Waszym imieniu może wnioskować do Rady Miasta 
i Prezydenta o rozpatrzenie istotnych dla mieszkańców osie-
dla kwestii. 

Osiedle Gołąbkowicie
wybory odbyły się 19 września
głosy oddawało 75 mieszkańców
 Przewodniczący: 
Antoni Rączkowski - 65 głosów
Zarząd:
Tadeusz Kwarta - 60 głosów 
Anna Poręba - 50 głosów 
Marta Popiela - 55 głosów
Iwona Biernat - 44 głosy

Osiedle Wólki
21 września 
173 mieszkańców
Przewodniczący: 
Krzysztof Dyrek - 87  głosów
Zarząd:
Marta Poremba - 69 głosów
Zbigniew Racoń - 54 głosy,
Aneta Grzegorzek - 51 głosów,
Wojciech Waksmundzki - 50 głosów.
 

Osiedle Zawada
23 września 
89 mieszkańców 
Przewodniczący: 
Tadeusz Kulpa - 43 głosów
Zarząd:
Marian Rolka  - 67 głosów
Tomasz Dyda – 41 głosów
Piotr Lasko –  39 głosów
Halina Skoczeń – 37 głosów
Andrzej Pancerz – 36 głosów
Paweł Terebka – 35 głosów

Osiedle Chruślice
28 września 
56 mieszkańców 
Przewodniczący: 
Józef Bocheński – 52 głosy
Zarząd:
Henryk Szczygieł - 51 głosów,
Kazimierz Świderski - 41 głosów, 
Marek Zieliński - 29 głosów, 
Grzegorz Pawlik - 29 głosów.

Osiedle Kilińskiego
30 września 
33 mieszkańców
Przewodnicząca: 
Stefania Podgórska – 33 głosy
Zarząd:
Maria Zając - 33 głosy
Elżbieta Boruh - 33 głosy
Wojciech Śliwiński - 32 głosy
Andrzej Dobrowolski - 32 głosy
Patryk Wicher - 31 głosów
Ryszard Olszewski - 31 głosów

Osiedle Zabełcze
3 października
114 mieszkańców
Przewodnicząca: 
Bogumiła Kałużny - 91 głosów
Zarząd:
Urszula Chowaniec - 83 głosy
Ewa Zabrzeska - 80 głosów
Małgorzata Belska - 79 głosów
Renata Ramza - 78 głosów
Marian Obrzut - 67 głosów  
Łucja Smaga - 64 głosy
 

Stare Miasto
5 października
87 mieszkańców

Przewodniczący: 
Przemysław Gawłowski - 87 głosów 
Zarząd:
Radosław Dunst - 65 głosów
Cecylia Mróz - 62 głosy 
Zuzanna Lorek - 59 głosów
Krzysztof Dańczak - 56 głosów 
Marian Gródek - 51 głosów 
Małgorzata Maciarz - 50 głosów 
 

Osiedle Gorzków
10 października 
78 mieszkańców 
Przewodnicząca: 
Krystyna Witkowska - 78 głosów
Zarząd:
Kazimierz Wróbel - 67 głosów 
Anna Kołtunik - 60 głosów 
Janusz Kotara - 53 głosy

Osiedle Piątkowa
14 października
271 mieszkańców
Przewodniczący: 
Grzegorz Ledziński - 170 głosów
Zarząd:
Dariusz Janik - 162 głosy
Katarzyna Wysoczańska - 160 głosów
Anna Bryja - 155 głosów 
Ryszard Sroka - 135 głosów 
Mariusz Mucha - 116 głosów 
Bartłomiej Orzeł - 99 głosów 

Osiedle Wojska Polskiego
17 października
234 mieszkańców 
Przewodnicząca: 
Krystyna Kurzeja – 192 głosy
Zarząd:
Józef Florian - 144 głosy
Kamil Olesiak - 132 głosy 
Dorota Tokarz - 122 głosy 
Dawid Dumana - 121 głosów

Osiedle Poręba Mała 
19 października 
131 mieszkańców
Przewodniczący: 
Błażej Targosz - 74 głosy
Zarząd:
Maciej Rogóż - 92 głosy
Jacek Maślanka - 76 głosów
Konstanty Legutko - 62 głosy
Mirosław Legutko - 60 głosów
Ireneusz Stelmach - 56 głosów
Piotr Bartkowski - 50 głosów

Osiedle Helena
21 października 
58 mieszkańców 
Przewodniczący: 
Tadeusz Potoczek - 56 głosów
Zarząd:
Marek Kiełbasa - 55 głosów
Krystyna Stefańska - 47 głosów
Maria Marmol - 45 głosów
Marzena Czoch - 42 głosy

Osiedle Falkowa
24 października 
110 mieszkańców 
Przewodniczący: 
Artur Czarnecki - 80 głosów
Zarząd:
Bożena Poręba - 71 głosów

Zofia Kościółek - 69 głosów 
Stanisław Wysowski - 68 głosów 
Beata Majoch - 66 głosów 

Osiedle Nawojowska
26 października
58 mieszkańców
Przewodnicząca: 
Bogumiła Pawlikowska - 56 głosów
Zarząd:
Tadeusz Gajdosz - 50 głosów
Krystyna Kozdrój - 40 głosów
Stanisław Wojtyła - 37 głosów
Dominik Gnylewicz - 35 głosów
Mirosław Kwolek - 33 głosy
Stanisław Groń - 32 głosy

Osiedle Kaduk
28 października 
68 mieszkańców 
Przewodniczący: 
Krzysztof Leśniak - 56 głosów
Zarząd:
Kazimierz Bąba - 39 głosów
Beata Suchonek - 31 głosów
Jerzy Ptaszyński - 31 głosów

Osiedle Millenium
31 października 
78 mieszkańców
Przewodnicząca: 
Krystyna Krzyżanowska-Galas - 76 głosów
Zarząd:
Janina Marczyk-Musiał - 69 
Barbara Bocheńska - 65
Bożena Kiemystowicz - 63
Ilona Dynowska - 63
Marek Zelis - 62
Mieczysław Pyzik – 61

Osiedle Centrum
7 listopada
62 mieszkańców 
Przewodnicząca: 
Grażyna Migrała - 61 głosów
Zarząd:
Piotr Legutko - 56 głosów
Grażyna Ostrowska - 49 głosów
Genowefa Furmanek - 45 głosów
Robert Górski - 41 głosów

Osiedle Kochanowskiego
9 listopada
249 mieszkańców
Przewodniczący: 
Krzysztof Ziaja – 154 głosy
Zarząd:
Andrzej Brzeziński - 122 głosy
Danuta Hebda-Lis - 114 głosów
Sławomir Salamon - 108 głosów
Izabela Skoczeń - 108 głosów
Jadwiga Ziaja - 108 głosów
Iwona Rzepka-Wróbel - 104 głosy

Osiedle Dąbrówka
14 listopada
124 mieszkańców 
Przewodniczący: 
Michał Kądziołka - 124 głosy
Zarząd:
Paweł Popiela - 117 głosów
Anna Konstanty - 116 głosów
Andrzej Stawiarski - 116 głosów
Wojciech Bargiel - 116 głosów 
Bożena Giza-Liguori - 114 głosów
Maria Pasiut - 110 głosów 

Osiedle Biegonice
16 listopada
121 mieszkańców 
Przewodniczący: 
Marian Wolak - 70 głosów
Zarząd:
Jacenty Piętka - 74 głosy 
Władysław Sroka - 71 głosów
Justyna Kądziołka-Gad - 70 głosów
Ewelina Chlipała - 69 głosów
Maria Rakoczy - 66 głosów
Elżbieta Rzęsikowska - 63 głosy
 

Osiedle Szujskiego
18 listopada
98 mieszkańców
Przewodniczący: 
Mieczysław Kamiński - 93 głosy
Zarząd:
Mariusz Mikulski - 82 głosy
Maria Chochorowska - 77 głosów
Ewa Majewska - 74 głosy
Krystyna Zagórska - 60 głosów
Kinga Kołtuniak - 61 głosów

Osiedle Przetakówka
21 listopada 
190 mieszkańców
Przewodniczący: 
Stanisław Słaby - 183 głosy
Zarząd:
Józef Sobczak - 155 głosów
Marian Kolczak - 153 głosy
Paweł Fecko - 153 głosy
Grzegorz Cisoń - 150 głosów
Stanisław Kaim - 126 głosów
Józef Kaczmarczyk - 120 głosów
 

Osiedle Przydworcowe
23 listopada
55 mieszkańców 
Przewodnicząca: 
Jadwiga Dudzik - 52 głosy
Zarząd:
Małgorzata Rymarczyk - 52 głosy
Tadeusz Tobiasz - 52 głosy
Zbigniew Majoch - 50 głosy

Osiedle Barskie
25 listopada
138 mieszkańców 
Przewodniczący: 
Mieczysław Gwiżdż - 123 głosy
Zarząd:
Robert Krerowicz - 115 głosów
Elżbieta Żytkowicz - 112 głosów 
Zofia Świerad - 111 głosów 
Jacek Kogut - 103 głosy 
Mateusz Rola - 83 głosy 
Agnieszka Kasprzyk - 75 głosów

Osiedle Westerplatte
7 grudnia
60 mieszkańców
Przewodniczący: 
Jan Pancerz - 57 głosów
Zarząd:
Tadeusz Waśko - 45 głosów 
Jadwiga Badura - 40 głosów 
Edyta Adamek - 30 głosów
Stanisław Mężyk - 29 głosów 

OPRAC. (TB)
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Okręgowa Izba Radców Prawnych 

w Krakowie organizuje koncert charytatyw-

ny p.t. „Prawne serca", który odbędzie się 

w Nowym Sączu w dniu 15 grudnia. O tym, 

skąd wziął się pomysł tego wydarzenia i jaki 

jest jego cel rozmawiamy z dziekanem Rady 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kra-

kowie dr Marcinem Sala-Szczypińskim. 

- Koncert charytatywny „Prawne serca" 

organizujemy w tym roku po raz pierwszy 

w historii naszego samorządu. Będzie on ele-

mentem wieńczącym tegoroczne obchody 

Europejskiego Dnia Prawnika na obszarze 

działania naszej izby, którego tematem prze-

wodnim jest „dostęp do wymiaru sprawiedli-

wości".  W tym kontekście chcemy zwrócić 

uwagę na to, iż chodzi tu nie o jakikolwiek do-

stęp, ale dostęp wsparty pomocą profesjonal-

nego pełnomocnika, takiego właśnie jak radca 

prawny. W dzisiejszych czasach, wobec zja-

wiska inflacji prawa i skomplikowania regula-

cji normatywnych, fachowa pomoca prawna 

jest bowiem w istocie niezbędnym elemen-

tem rzeczywistego dostępu obywateli do wy-

miaru sprawiedliwości.  Grudzień, okres po-

przedzający Święta Bożego Narodzenia, jest 

też tradycyjnie czasem akcji dobroczynnych 

i w tej tradycji chcemy również odcisnąć swo-

je wyraźne piętno. 

Tytuł koncertu intryguje. To w końcu "pra-

we" czy "prawne" serca?

Każde "prawne serce" to jednocześnie 

"prawe serce" i to właśnie oblicze samorzą-

du radców prawnych i jego członków chcie-

liśmy uwypuklić poprzez zawartą w tytule 

koncertu "literówkę". Powszechnie radco-

wie prawni kojarzeni są z pomocą prawną. 

Od lat jako środowisko zaangażowani byli-

śmy w akcję udzielania nieodpłatnych po-

rad „Niebieski parasol", która w tym roku nie 

była kontynuowana, jako że obecnie można 

zasięgnąć fachowej porady radcy prawne-

go w ramach systemu nieodpłatnej pomo-

cy prawnej. Naszą potrzebę działalności pro 

bono realizujemy więc wspierając takie szla-

chetne przedsięwzięcia, jak program "Na ra-

tunek", niosący pomoc chorym i niepełno-

sprawnym, który prowadzony jest od wielu 

już lat przez - cieszące się zasłużoną reno-

mą - Stowarzyszenie Sursum Corda z No-

wego Sącza.

Czy na widowni zasiądą wyłącznie rad-

cowie prawni?

Nie. Do uczestnictwa w koncercie zapro-

siliśmy też inne środowiska prawnicze - sę-

dziów, prokuratorów, komorników, notariu-

szy, adwokatów oraz organizacje zawodowe 

i gospodarcze współpracujące z samorządem 

radców prawnych. Akcja dobroczynna będzie 

więc zarazem płaszczyzną spotkania oraz 

okazją do rozmów w swobodnej atmosferze. 

Wszyscy potrzebujemy takich spotkań i dys-

kusji pozazawodowych, poza salą sądową. Ży-

cie zawodowe sytuuje nas wprawdzie w róż-

nych rolach, ale nasz zasadniczy cel - troska 

o praworządność - jest niewątpliwie wspólny. 

Dziękuję za rozmowę.
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www. tomexokna .p l 

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

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

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

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

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

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

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 
e-mail: szafl ary@tomexokna.pl
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Kibice w Nowym Sączu pięć lat czekali, 
aby Sandecja ponownie zaliczała się do 
czołówki I ligi. Po rundzie jesiennej jest 
zdecydowanie więcej plusów niż minu-
sów w grze sądeckiej drużyny. Runda 
wiosenna zapowiada się bardzo emo-
cjonująco, a Sandecja ma nawet szan-
sę walki o ekstraklasę.

W tym roku rozegrano całą 
pierwszą rundę i dwie kolejki 
z rundy rewanżowej. Sandecja jest 
wyjątkiem, bo zarówno spotka-
nia ze Stalą Mielec jak i GKS Tychy 
z powodu złych warunków atmos-
ferycznych zostały przełożone na 
przyszył rok. Ze względu na dwa 
zaległe spotkania, Sandecja spadła 
na szóste miejsce. Wszystkie ze-
społy, które ja wyprzedzają, mają 
o dwa spotkania rozegrane więcej. 
Sądecka drużyna traci do drugiego 
miejsca, premiowanego awansem, 
osiem punktów.

Największe PLUSY 
Sandecji w rundzie 
jesiennej:

Linia defensywna
Zaledwie trzynaście straconych 

goli robi wrażenie na rywalach. 
Pod tym względem lepsza jest jak 
na razie tylko Miedź Legnica, która 
straciła 12 bramek. Świetną rundę 
zanotował zwłaszcza Kamil Słaby, 
Michal Piter-Bucko i Dawid Szu-
fryn. Między słupkami bardzo do-
bry sezon rozgrywa Łukasz Radliń-
ski. Defensorzy sądeckiej drużyny 
spisują się znakomicie nie tylko 
w obronie, ale stwarzają także za-
grożenie pod polem karnym rywali. 
Na 19 goli obrońcy Sandecji strzelili 

siedem (Słaby cztery, Piter-Bucko 
dwie, Szeliga jedną).

Radosław Mroczkowski, kadrowa 
stabilizacja

W ostatnich latach w Sandecji 
w ciągu danego roku dochodziło do 
kilku zmian trenerów. Niosło to ze 
sobą zmianę taktyki, liczne roszady 
w kadrze. Radosław Mroczokowski 
prowadził sądecką drużynę przez 
cały 2016 rok i może pochwalić się 
pozytywnymi wynikami. Sandecja 
jest blisko ścisłej czołówki, podsta-
wowy skład się ustabilizował, a siłą 
drużyny wreszcie stała się zespo-
łowa gra.

Doświadczenie i solidność w 
drugiej linii

Bez nich trudno sobie wyobra-
zić grę obecnej Sandecji. W linii po-
mocy niekwestionowanym liderem 
jest Grzegorz Baran (33 lata) i Maciej 
Małkowski (31). Obaj już w ubie-
głym sezonie wykazali się wysoką 
formą i w obecnych rozgrywkach 
nadal można na nich liczyć. Grze-
gorz Baran zagrał we wszystkich 
spotkaniach w pełnym wymiarze 

czasowym i zdobył jednego gola. 
Małkowski pełne 90 minut zagrał 
w szesnastu spotkaniach, a raz na 
boisku pojawił się w roli rezerwo-
wego. Trzykrotnie (za każdym ra-
zem jako skuteczny egzekutor rzu-
tów karnych) na boiskach I ligi 
wpisał się na listę strzelców.

Stawiają na wychowanków
W kadrze pierwszej drużyny 

pojawia się coraz więcej wycho-
wanków. Młodzi zawodnicy otrzy-
mują szansę gry, a kibice są zado-
woleni, że klub porzucił koncepcję 
sprzed lat budowy zespołu w opar-
ciu o tzw. armię zaciężną. Obiecu-
jąco rozwija się Akademia Sandecja, 
projekt mający za zadanie utwo-
rzenie na Sądecczyźnie poważnego 
ośrodka szkolenia, a także edukacji 
dzieci i młodzieży 

Największe MINUSY 
Sandecji w rundzie 
jesiennej:

Atak
W czerwcu ubiegłego sezonu 

piłkarską karierę zakończył Arka-
diusz Aleksander, który przez kilka 
ostatnich lat był jednym z najgroź-
niejszych napastników w I lidze. 
Z upływem czasu tęsknota za bram-
kostrzelnym zawodnikiem jest co-
raz większa. Jego wielkim następca 
miał być Maciej Korzym. Wrócił do 
Sandecji po wielu latach gry na naj-
wyższym poziomie rozgrywkowym 

w Polsce (m.in. Legia Warszawa, 
Korona Kielce czy Podbeskidzie 
Bielsko-Biała). 28-letni napastnik 
ma pewne miejsce w wyjściowym 
składzie ale zdobył dla sądeckie-
go zespołu tylko dwa gole w run-
dzie jesiennej. Sandecja ma pro-
blem ze strzelaniem bramek, bo 
w 17 spotkaniach strzeliła ich 19, 
a najskuteczniejszym strzelcem 
drużyny jest… obrońca Kamil Sła-
by z czterema golami na koncie. 
Wielkim rozczarowanie okazał się 
były reprezentant kraju Dawid Jan-
czyk. Napastnik od lat próbuje sobie 
poradzić z problemami pozasporto-
wymi. Powrót do Sandecji nie oka-
zał się wielkim przełomem, a zmar-
nowany talent polskiej piłki nożnej 
musiał się pogodzić z przesunięciem 
do zespołu rezerw w nowosądeckiej 
okręgówce.

Niska frekwencja
Średnia ilość kibiców na spo-

tkaniach Sandecji rozgrywanych 
w Nowy Sącz. Jest to bardzo prze-
ciętna frekwencja, zwłaszcza jak 
na zespół z czołówki ligi. Mniejszą 
widownię grając u siebie ma tylko 
Kluczbork, Bytovia Bytów Chrobry 
Głogów i Zniczy Pruszków, czyli ze-
społy znajdujące się w drugiej czę-
ści ligowej tabeli. Jednak Sandecja 
w roli gospodarza nadal jest bardzo 
groźna, na osiem spotkań przegra-
ła tylko jedno (do tego cztery zwy-
cięstwa i trzy remisy). Najlepszą 
frekwencją przed własną publicz-
nością może pochwalić się Górnik 
Zabrze (średnia wynosi ponad 8 ty-
sięcy widzów). 

Czy wiosną Sandecję stać bę-
dzie na walkę o ekstraklasę? Będzie 
to zapewne bardzo trudne, bia-
ło-czarni ciągle nie doczekali się 
zapowiadanego hojnego sponsora, 
dzięki któremu będzie można doko-
nać istotnych wzmocnień i przygo-
tować klub pod względem finanso-
wym do ewentualnego awansu. Pod 
względem sportowym podopieczni 
Radosława Mroczkowskiego z obec-
ną kadrą mogą śmiało myśleć miej-
scu w pierwszej czwórce.

JACEK BUGAJSKI

REKLAMA
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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

•
• •

•

•

Sport

Sandecja dobija się do czołówki
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W pożarze zginęło dziecko
Na osiedlu romskim w Masz-

kowicach doszło do tragicznego 
w skutkach pożaru zabudowań 
mieszkalnych. Podczas akcji ratow-
niczej strażacy wynieśli z pomiesz-
czeń zwęglone ciało niespełna 3-let-
niego dziecka. Przyczyna pożaru jest 
na razie nieznana. Sprawę badają 
prokuratura oraz policja. 

Konkurs na szopki rozstrzygnięty
W siedzibie stowarzyszenia Civi-

tas Christiana już po raz XXI odbył 
się Międzyszkolny Konkurs Szop-
ki Bożonarodzeniowe. W konkursie 
udział wzięło kilkadziesiąt zespo-
łów rodzinnych z Sądecczyzny. Za-
dziwiała różnorodność pomysłów: 
szopki wykonane były z wykorzysta-
niem kory, szyszek, siana i wszelkich 
niekonwencjonalnych materiałów. 
Wystawę można oglądać w siedzi-
bie nowosądeckiego oddziału Civi-
tas Christiana do 2 lutego 2017 roku. 

Biegli po ośrodek dla 
niepełnosprawnych 

Blisko 13 tys. zł i 5 euro dało się 
zebrać podczas II Biegu Mikołajów 
w Piwnicznej-Zdroju. Kwota ta zo-
stanie przeznaczona na adaptację 
ośrodka dla niepełnosprawnych 
w Kosarzyskach. Bieg zorganizowało 
stowarzyszenie Nasz Dom oraz Fun-
dacja „Na Ratunek”. 

Nowy Sącz walczy w świątecznej 
iluminacji

Już po raz ósmy polskie miasta 
będą rywalizowały o tytuł stolicy 
świetlnej kraju. Akcja „Świeć z Ener-
gą” to jednak nie tylko sama ry-
walizacja, ale także charytatywne 
nagrody. Miasto, które w danym 
województwie zdobędzie najwię-
cej głosów, otrzyma energooszczęd-
ny sprzęt AGD o wartości 10 tys. zł. 
W zeszłym roku najlepszy w Mało-
polsce był Nowy Sącz. 

Zawody boksu 
W hali Miejskiego Ośrodka Spor-

tu i Rekreacji przy ulicy Nadbrzeżnej 
w Nowym Sączu odbyła się Gala Bok-
su Zawodowego „Jaw Trans Boxing 
Night”. Organizatorem wydarzenia 
był Golden Team Nowy Sącz i Jerzy 
Galara. W walkach zawodowych do 
ringu weszli: w wadze ciężkiej Jacek 
Chruślicki, a w junior ciężkiej zade-
biutował Krzysztof Twardowski. Po-
nadto przed sądecką publicznością 
zaprezentowali się dwaj zawodnicy 
w kategorii super średniej - Tomasz 
Gargula oraz Daniel Bociański. 

35-lecie wprowadzenia stanu 
wojennego

13 grudnia na sądeckim Rynku 
zgromadzili się działacze i sympa-
tycy Komitetu Obrony Demokracji 
oraz Nowoczesnej. Wyrazili sprze-
ciw wobec działań partii rządzącej, 
która, ich zdaniem, dzieli naród. 
Uczestnicy ogólnopolskiego prote-
stu wzięli także udział w uroczy-
stościach pod pomnikiem nieopodal 
kościoła Matki Bożej Niepokalanej 
w Nowym Sączu.

(AM)
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Sprzedam HTC one dual Sim, stan dobry, pełny 

zestaw wraz z oryginalnym pudełkiem. Cena 

500 zł. Tel. 797206168.

Sprzedam LG G4 Dual Sim gwarancja 1 rok, 

pełny zestaw wraz z oryginalnym pudełkiem. 

Cena 1300 zł. Tel. 791386513.

STARY motocykl, stan obojętny kupię. 

Tel. 507-187-349.

OGŁOSZENIA DROBNE

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

Opinie
Sucha Dolina, czyli dawnych wspomnień czar

Kiedy przed dwoma tygo-
dniami na Sądecczyźnie 
sypnęło solidnie śniegiem, 

ze wstydem skonstatowałem, że w 
porze zimowej nie byłem na Su-
chej Dolinie prawie ćwierć wieku. 
A przecież było to w czasach PRL 
legendarne miejsce do uprawiania 
sportów zimowych. Coś na podo-
bieństwo dzisiejszych stacji nar-
ciarskich w rodzaju Dwóch Do-
lin Wierchomla – Szczawnik. Na 
Suchej Dolinie tysiące ludzi sta-
wiało pierwsze kroki narciarskie, 
odbywały się w sezonie niemal co 
tydzień zawody dzieci, młodzieży 
szkolnej, dorosłych z zakładów 
pracy.

Trafiłem na piękny, słoneczny 
dzień i ruszyłem z Sącza autobusem 
do Piwnicznej-Zdroju (pętla ul. 
Szczawnicka). Na trasie do Ski Ho-
telu w środku tygodnia spotkałem 
o dziwo grupę studentów zagra-
nicznych z Krakowa. Też zapragnęli 
zimowych pejzaży Beskidu Sądec-
kiego. Nieco strudzony usiadłem na 
tarasie hotelu wystawiając swoje 
lico ku grzejącemu słońcu. Z dro-
gi wiodącej do parkingu roztacza-
ły się wspaniałe widoki na górskie 
pasma. Już choćby z tego powodu 
warto było sobie zrobić wycieczkę 
na Suchą. Ale przecież przywiodła 
mnie tu przede wszystkim cieka-
wość, co zostało z dawnej świet-
ności Suchej Doliny. 

Co zatem zostało? Nic, kom-
pletnie nic, nie licząc jakiegoś 
wyciągu typu „wyrwirączka” 
zatopionego w śniegu. Dawne 
trasy narciarskie porósł spo-
rej wysokości las. Stary wyciąg, 
tzw. duży, pordzewiały stoi 
niemy, jakby wołający o litość 
i zmiłowanie.

A przecież była to mekka nie 
tylko sądeckich narciarzy. Tutaj 
połowę swojego życia zostawił 
pasjonat piwniczańskiego nar-
ciarstwa, dziś 84-letni Ryszard 
Maślanka. To on już w 1961 r. po-
budował według własnego pomy-
słu pierwszy wyciąg narciarski 
o długości 300 metrów. Zresztą 
do tej pory wspólnie z Andrze-
jem Jaworskim i Zbigniewem Su-
sem mają inny swój wyciąg, ale 
jak mówi pan Ryszard, nieczyn-
ny od dwóch lat. Jego eksploata-
cja ze względu na koszty i marne 
zimy jest po prostu nieopłacal-
na. Dochodzi też inny, może na-
wet najważniejszy czynnik – nie-
pewność właścicieli gruntów co 
do chęci, bądź niechęci ich dzier-
żawy. Ale o tym dalej.

Prawdziwy najazd narciarzy 
na piękną Suchą Dolinę rozpo-
czął się zimą 1972 r., kiedy od-
dano do użytku pierwszy duży 
wyciąg. Wykonano go w Zakła-
dach Naprawczych Taboru Kole-
jowego (dzisiaj Newag). W tym 
samym czasie oddano do użytku 
hotel górski, poprzednika dzi-
siejszego Ski Hotelu. Inwestorem 
było Wojewódzkie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Turystycznej 
„Poprad” w Nowym Sączu. Na 
początku 1978 r. zbudowano na 
Suchej Dolinie drugi duży wy-
ciąg. To już było coś na miarę 
małej stacji narciarskiej, gdyż 

te duże wyciągi orczykowe uzu-
pełniały na stoku inne mniej-
sze „wyrwirączki”. W połowie 
lat 80. było ich w sumie dzie-
więć i cieszyły się tak wielką 
popularnością, że w 1985 r. po-
wstała inicjatywa budowy ko-
lejki krzesełkowej, która miała 
mieć swój początek na dolnym 
parkingu, a górna stację zapla-
nowano na Eliaszówce. Wycią-
giem były zainteresowane Pol-
skie Koleje Linowe, ale z braku 
funduszy pomysł upadł. Przy-
szły zmiany ustrojowe w 1989 r. 
wkrótce potem WPGT „Po-
prad” uległo likwidacji i tak oto 
w 2005 r. na stoku pozostały 
raptem cztery prywatne, małe 
wyciągi. Sucha Dolina umar-
ła dla wprawnych narciarzy, 
natomiast jest świetnym tere-
nem do uprawiania narciarstwa 
biegowego.

Owszem, można powiedzieć, 
że przegrała konkurencję z nowy-
mi ośrodkami narciarskimi, któ-
re powstawały na Sądecczyźnie jak 
grzyby po deszczu, żeby wymienić 
pierwszą z brzegu Wierchomlę, tak 
fantastycznie się rozwijającą od lat 
i czynną niemal przez cały rok. 
Ale w rozmowach z mieszkańca-
mi Kosarzysk, Piwnicznej-Zdroju 
przewija się najważniejszy, bardzo 
prozaiczny wątek. Polityka wła-
ścicieli gruntów na Suchej Doli-
nie oparta na haśle: Nie godzi-
my się! Jak się można dogadać 
z 30 właścicielami pięciu dzia-
łek, przez które przebiega nie tyl-
ko wyciąg, ale i trasa zjazdowa? 
W Wierchomli nie było tego pro-
blemu, bo teren należał do Skar-
bu Państwa. Ale na Suchej do tej 
pory obowiązuje to hasło. Nie go-
dzimy się!

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Dworce zmieniają w mieszkania
Kiedyś tętniły życiem, teraz z powo-
du znacznego ograniczenia kursów po-
ciągów, część sądeckich dworców PKP 
straszy pustkami i niszczeje. Samorzą-
dy starają się na nowo przywrócić ich 
użyteczność.

Tak jest między innymi w przy-
padku budynku PKP w Marcinko-
wicach, przejętego w ostatnim czasie 
przez gminę Chełmiec. Na razie znaj-
duje się tam jedno mieszkanie socjal-
ne, władze Chełmca nie wykluczają 
tam kolejnych tego typu pomieszczeń.

- Bierzemy pod uwagę dwie opcje, 
albo przeznaczymy budynek na dom 
socjalny albo na centrum kulturalno-
-oświatowe. Kiedyś w Marcinkowi-
cach była świetlica, być może warto 
byłoby ją przywrócić. Do końca roku 
powinniśmy zdecydować o prze-
znaczeniu budynku, kolejnym eta-
pem będzie jego rewitalizacja. Je-
śli to będzie możliwe, chcemy w tym 
celu wykorzystać środku unijne. Li-
czymy, że w przyszłym roku budy-
nek dzięki remontowi odzyska na 
nowo swój blask i będzie znów w peł-
ni służył mieszkańcom - mówi wice-
wójt gminy Chełmiec Artur Bochenek.

Jest też koncepcja zagospodarowa-
nia budynku PKP w Krynicy-Zdro-
ju. W tym momencie stoi on pusty. 
Trwają rozmowy władz Krynicy z PKP 
w sprawie jego nieodpłatnego prze-
jęcia. Samorząd liczy, że rozstrzygnie 
się to jeszcze w tym roku i snuje am-
bitne plany na jego wykorzystanie. 
W pierwszej kolejności miałby przejść 
gruntowną modernizację.

- Sprawy przejęcia budynku są już 
na ostatniej prostej, dlatego mamy 
już konkretne pomysły na wykorzy-
stanie pomieszczeń dworca. A jest 
co planować, bo to obiekt o dość du-
żej kubaturze, to w sumie 1600 m 
kw. do spożytkowania - wyjaśnia 

wiceburmistrz Krynicy-Zdroju To-
masz Wołowiec. - Koncepcja zakła-
da przeniesienie tam Centrum Kul-
tury, Biblioteki Miejskiej oraz, jak 
uzyskamy wszelkie zgody, również 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Byłoby 
to udogodnienie dla niepełnospraw-
nych klientów ośrodka, którzy mają 
utrudniony dostęp do dotychczaso-
wej jego siedziby.

Przejęcie obiektu jest dla władz 
Krynicy ważne także ze względów 
strategicznych. Budynek z przyle-
głą działką jest położony w centrum 
uzdrowiska. Lokalny samorząd pla-
nuje tu budowę dużego parkingu za-
równo dla autobusów jak i samocho-
dów osobowych.

Ewentualne przejęcie budynku 
PKP przez władze Krynicy nie będzie 
oznaczało jednak, że obiekt zostanie 
zamknięty dla podróżnych. Perony 
i poczekalnia PKP będą w razie po-
trzeby spełniać dotychczasową rolę.

Na Sądecczyźnie także władze Mu-
szyny starają się o nieodpłatne wejście 
w posiadanie całego obiektu po PKP. 
Część budynku jest już wydzierża-
wiona przez gminę i powiat. Znajdu-
je się tam Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi. Mieści się tam również 
m.in. prywatne przedszkole. Reszta 
pomieszczeń wraz z poczekalnią jest 
niewykorzystana.

- Jeśli budynek zostanie mi prze-
kazany, gwarantuję, że będą go 
w całości utrzymywał. Chcę go zago-
spodarować pod potrzeby komuni-
kacyjne, społeczne i publiczne. Liczę, 
że uda się go przejąć jak najszybciej, 
bo znaczna część pomieszczeń świe-
ci pustką. A to wstyd, żeby taki obiekt 
straszył na stacji granicznej - mówi 
burmistrz Muszyny Jan Golba.

MONIKA CHROBAK
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KOMPLEKSOWA NAPRAWA SAMOCHODÓW
(z wyłączeniem blacharki i malowania)

SOLIDNIEOD 20 LAT
NA SĄDECKIM RYNKU

Maciej Salamon
33-300 Nowy Sącz, ul. Klasztorna 45a

tel. kom 502 144 016

Z A P R A S Z A M YZ A P R A S Z A M Y

MOTO SOWA
33-311 NOWY SĄCZ - WIELOGŁOWY, 

WIELOPOLE 140

Tel.: (18) 4432366

Email: F75447S@DEALER.FIAT.PL

WWW.MOTOSOWA.PL

"Wysokość rabatu ustalana jest w każdym przy-
padku indywidualnie, maksymalna wysokość ra-
batu przy nabyciu Fiata Tipo wynosi 9 500 zł brut-
to. Podane warunki obowiązują od 28.11.2016 r. do 
31.12.2016 r. albo do wyczerpania zapasów. Raba-
tem objęte są wybrane wersje Fiata Tipo. Niniejszy 
materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie infor-
macyjny, rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu mogą 
się różnić od prezentowanych w materiale reklamo-
wym. Rabaty dostępne są również na inne wybrane 
modele Fiata po spełnieniu ww. warunków. Szcze-
góły oferty w Salonie MOTO SOWA Wojciech Sowa"

Każdy mój samochód jest piękny i ory-
ginalny. Największą uwagę i zacieka-
wienie przyciąga jednak mercedes z lat 
20. zrobiony od podstaw przeze mnie 
– opowiada Wacław Cieślik – Kordian, 
muzyk, autor discopolowych hitów – 
 L str. II
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Rozmowa 
z WACŁAWEM CIEŚLIKIEM 
– KORDIANEM, 
muzykiem, autorem 
discopolowych hitów

- Kordian w dramacie Słowackiego je-
chał na koniu, który miał zgubić złote 
podkowy. A Pan podrywa dziewczyny 
na... samochód?

- Kocham amerykańskie sa-
mochody o dużych pojemno-
ściach, czerpię przyjemność 
z jazdy takimi autami. Za moimi 
samochodami każdy się obejrzy, 
bo lubię się wyróżniać. Oczywi-
ście dziewczyny też się ogląda-
ją, ale nie używam samochodu 
do podrywu.

- W Pana garażu w Żeleźnikowej Wiel-
kiej stoi podobno Lincoln, Chrysler, 
furgon Chevroleta i samodzielnie zro-
biony automobil wzorowany na pojaz-
dach z lat 20. Które auto ma najwięk-
sze „wzięcie”?

- Każdy mój samochód jest 
piękny i oryginalny. Największą 
uwagę i zaciekawienie przyciąga 
jednak mercedes z lat 20. zrobio-
ny od podstaw przeze mnie.

- Jak się robi samochód?
- Nie jest to proste dla zwykłe-

go zjadacza chleba. Trzeba mieć 
wyobraźnię, dużo pomysłów 
i rozwiązań w głowie. Ja z po-
mysłowością nie mam problemu, 
więc zrobiłem pojazd od podstaw, 
wzorując się na pierwszych sa-
mochodach, które powstawały 
w latach 20. Trzeba też mieć ma-
teriały potrzebne, by zrobić ta-
kie auto - w tym przypadku dużo 
drewna. Każdy element był cięty 
i szlifowany na wymiar. Silnik, 
jaki zamontowałem w tym cac-
ku, to silnik od „maluszka” - Fia-
ta 126 p. W prawdziwych autach 
tego typu były montowane silni-
ki diesla z przodu, ja zastosowa-
łem proste rozwiązanie i silnik 
zamontowany jest z tyłu. Osiągi 
to około 50 km na godzinę. Koła 
są od starego motocykla, tapicer-
ka jest skórzana, rama jest drew-
niana z elementami metalowymi. 
Jest też dużo dodatków - chrom 
z różnych starych samochodów, 
szukałem takich detali, by auto 
było bardzo podobne do tamtych 
czasów i tego modelu.

- Ile czasu potrzeba na zbudowanie 
własnego samochodu? 

- Ten samochód zrobiłem bar-
dzo szybko, zajęło mi to dwa 
miesiące.

- Niestety nie można go zarejestrować?
- Nie można go zarejestrować 

na tę chwilę. Została zniesiona 
ustawa o rejestracji takich samo-
chodów. Mam nadzieję, że to się 
zmieni i będzie można rejestro-
wać takie własnoręcznie zrobio-
ne pojazdy, jeśli oczywiście będą 
spełniać wymogi drogowe. Mój je 
spełnia - ma zamontowane lam-
py, kierunkowskazy, światła stop, 
prowadzi się prosto i idealnie. Są 
osoby w Polsce, które też mają ta-
kie samochody, włożyły w nie tak 
jak ja dużo pracy i teraz ich auta 
stoją w garażach nieużyteczne. 
Trzeba to zmienić i docenić pracę 
i pasję innych.

- A na razie samochód może być tylko 
pięknym eksponatem, choćby na zlo-
tach starych aut?

- W tej chwili tak, tylko na zlo-
tach, poruszając się w konwoju in-
nych aut.

- Hit „Dziewczyna z gór" ma już ponad 
13 mln wyświetleń, ale występuje Pan 
w nim w jakimś nowoczesnym aucie. 
Może czas na pokazanie własnoręcz-
nie zrobionego samochodu? 

- Na pewno wiosną wykorzy-
stam ten samochód do jakiegoś ko-
lejnego klipu.

- Podobno nie tylko samochód Pan sam 
zrobił, także statek i samolot? To taka 
odskocznia od koncertów i muzyki? 

- Karczma, którą mam, jest zro-
biona przeze mnie, według moje-
go pomysłu na plan budynku, choć 
oczywiście dużą pomoc miałem 
w rodzinie. Mam też zrobio-
ny własnoręcznie statek żaglo-
wiec, samolot dwupłatowiec 
z lat 30. i wiele innych mniejszych 
wynalazków.

- W miniony czwartek miał Pan koncert 
w katowickim Spodku, a terminarz na 
kolejne miesiące wypełniony. To kiedy 
ma Pan czas na majsterkowanie?

- Czas na takie cacka mam w ty-
godniu, kiedy nie koncertuję i mam 
wenę twórczą.

Moto pasja

REKLAMA

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Nowym Sączu

Prowadzimy kursy i szkolenia 
(m.in. przewóz osób i rzeczy, „punkty karne”). 

Zapraszamy na badania psychologiczne kierowców oraz osób 
ubiegających się o uprawnienia 

do kierowania pojazdami.

KONTAKT
ul. 29 Listopada 10
33-300 Nowy Sącz

www.mord.pl 
Sekretariat: tel. 18 449 08 80

Dział szkoleń: tel. 18 449 08 99
Pracownia Badań Psychologicznych; tel. 18 449 08 95

Oddział Terenowy 
w Nowym Targu

ul. Wojska Polskiego 9
34-400 Nowy Targ

tel. 18 265 78 32

Jak podaje portal wp.pl minister infrastruktury Andrzej Adamczyk pod-
pisał aneks, który przyspiesz przebudowę odcinka drogi krajowej nr 75 
Brzesko - Nowy Sącz. W latach 2020-2023 ma powstać druga część tzw. 
łącznika brzeskiego łączącego tę drogę z autostradą A4.

Jak poinformowała rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut, według planowanego harmo-
nogramu uzyskanie decyzji środowiskowej dla tego łącznika przewidywa-
ne jest w 2019 r., a inwestycja będzie realizowana w systemie „projektuj i 
buduj" w latach 2020-2023.

Rzecznik przypomniała, że przygotowania do budowy drugiego etapu 
łącznika brzeskiego są najbardziej zaawansowane ze wszystkich odcinków 
DK 75 planowanych do modernizacji między Brzeskiem i Nowym Sączem. 
Jako jedyna inwestycja łącznik posiada opracowane Studium Korytarzo-
we, określające jej przebieg. Trasa przebiegać będzie od ronda, które koń-
czy pierwszy etap łącznika Brzesko (oddany do użytku w maju br.). Łączy 
on autostradę A4 z drogą krajową nr 94 – informuje wp.pl.

WARTO WIEDZIEĆ

Szybka droga szybciej

Śpiewająco zbudował automobil

- A śpiewa Pan jeżdżąc samochodem?
- Kiedy jadę samochodem 

często podśpiewuję sobie i słu-
cham muzyki - swojej jak i in-
nych, wszystkiego co jest na topie. 

Jeżdżę śpiewająco, a w trasie kon-
certowej reszta zespołu ma ze mną 
wesoło.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA
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Nowy salon samochodów segmentu 
Premium w Nowym Sączu!

Samochody stanowią od zawsze punkt 
zainteresowania Polaków. Na samocho-
dach i piłce nożnej znamy się wszakże 
najlepiej w Europie! Lata 90-te spowo-
dowały wręcz eksplozję zainteresowania 
samochodami, a sprzedaż przekraczała 
500 tys. nowych samochodów rocznie! 

Polska ruszyła do salonów samo-
chodowych, samochody używane 
sprowadzane są od lat w rosnących 
ilościach, dla tych, którzy z różnych po-
wodów nie kupują aut nowych. 

W latach 2000 pojawiły się centra-
le importerskie, które zajęły się regulo-
waniem dostaw, zapewnieniem sieci 
serwisowych w markach luksusowych 
zwanych także Premium. Dlaczego do-
piero po roku 2000? Zapewne z po-
wodu rosnącego poziomu zamożno-
ści klientów, którzy po zakupie nowych 
samochodów w salonach rozglądali się 
za czymś, co bardziej odpowiada ich 
potrzebom, jest źródłem prestiżu i ma-
nifestuje status właściciela-zawodowy 
i materialny. Czym w istocie jest samo-
chód Premium, czym różni się od do-
brego przecież i sprawdzonego auta 
marki popularnej? Jest to złożona kwe-
stia i nie da się łatwo przypisać definicji 
bez sięgania do historii.

Jedną z marek tradycyjnie związa-
nych z segmentem jest Volvo. Ten pro-
ducent samochodów ze Szwecji od 
1927 roku budował swoją własną filo-
zofię i podejście do klienta. Szwecja nie 
była zawsze zamożnym krajem, zaso-
by naturalne i zwiększone zapotrze-
bowanie na nie po II Wojnie Światowej 
spowodowały wzrost gospodarki, za 
czym poszedł wzrost rynku wewnętrz-
nego i rozpoznawalność tej skandy-
nawskiej kultury także poza Szwecją. 
Ikea, Volvo to marki znane dziś na ca-
łym Świecie, choć różnią się bardzo 
od siebie rynkami docelowymi. Łączy 
je typowe dla Skandynawii skupienie 
na potrzebach człowieka, jego kom-
forcie, poczuciu estetyki i funkcjonal-
ności oraz na środowisku życia. Volvo 
to marka luksusowych samochodów. 

Szwedzki Design to elegancja, piękna 
forma i przemyślana konstrukcja, która 

nie tylko dostarcza najlepszej użytecz-
ności, ale co ważne w konstruowaniu 
samochodów-skupia się na bezpie-
czeństwie. Volvo poszło własną dro-
gą, która opiera się na szwedzkim stylu 
życia, dającym każdemu pole do samo-
realizacji, nie narzucającym ujednoliceń 
i szanującym indywidualności! Zapewne 
pierwszym skojarzeniem z marką Volvo 
jest BEZPIECZEŃSTWO właśnie, nie dzi-
wi to o tyle, że choć nie mówi się o tym 
w każdym periodyku motoryzacyjnym, 
większość istotnych rozwiązań w zakre-
sie bezpieczeństwa pochodzi z Goete-
borga, gdzie znajduje się centrala Vo-
lvo. Bezpieczna klatka bezpieczeństwa 
ze strefami zgniotu – Volvo z 1944 roku, 
trzypunktowe pasy bezpieczeństwa – 
Volvo 1959 rok, systemy samoczynne-
go hamowania City Safety Volvo 2008 
rok. Także ochrona środowiska i zdro-
wia to Volvo-pierwsza sonda Lambda, 
czy wnętrze samochodu dostosowane 
do osób z alergiami (certyfikat Szwedz-
kiego Instytutu Astmy).

No dobrze, bezpieczeństwo, pięk-
ny projekt, środowisko, ale co jesz-
cze stanowi o byciu w czołówce 
producentów Premium? Doświad-
czenie z jazdy samochodami luk-
susowymi to wypadkowa komfor-
tu, dynamiki, prowadzenia i jakości 
wykonania. Samochody szwedzkie, 
słusznie oceniane jako produkt dla 
niezwykle wyrafinowanego i wyma-
gającego klienta, muszą przycią-
gać tym, co wiąże się bezpośrednio 
z jego oczekiwaniami zmiany w sto-
sunku do auta popularnej, nawet do-
skonałej marki. To, co oferuje współ-
czesne Volvo to prestiż i poziom 
wrażeń niezrównany na rynku, to 
marka, która nie bez powodu wy-
bierana jest przez lekarzy, architek-
tów i prawników. To samochód wpi-
sujący się w oczekiwania tej elitarnej 
grupy oferując długoletnią, bezawa-
ryjną eksploatację, ponadprzecięt-
ne osiągi, jak na przykład hybrydowe 
Volvo o mocy 407 KM z przyspiesze-
niem  ok. 5,7 sek. Do 100 km/ h! Sa-
mochód zapewnia obecność działa-
jących w tle najnowszych technologii 

z zakresu bezpieczeństwa, funkcjo-
nalność podążającą za współcze-
snymi trendami, najlepsze systemy 
audio Bowers&Wilkins, z których Vo-
lvo słynie i niezrównaną pojemność 
wnętrza, co powoduje, że duży SUV 
Volvo XC90 jest tak chętnie kupowa-
ny,  a Volvo XC60 to produkt domi-
nujący w segmencie rodzinnych aut 
o rozszerzonej funkcjonalności.

Posiadanie Volvo wiąże się także 
z ogromnym komfortem użytkowa-
nia. Volvo oferuje w cenie topowych  
modeli serii 90 pakiet serwisowy na 
3 lata, możliwość rozszerzenia opieki 
na 5 lat i 150.000 km, czy niezwykle 
atrakcyjne ubezpieczenia i finanso-
wanie 1%+23%VAT ceny auta w skali 
miesiąca. Ponieważ Volvo tradycyjnie 
obecne jest w kręgach firm korpora-
cyjnych i u polskich przedsiębiorców, 
serwis Volvo może dostarczyć i ode-
brać samochód od klienta użyczając 
jednocześnie aut zastępczych.

Volvo ma jeszcze jedną, ogrom-
ną zaletę – samochody nie tracą na 
wartości zbyt dużo z upływem czasu, 
jednocześnie typowy dla tego pro-
ducenta szacunek dla klientów po-
woduje, że zmiany modelowe poja-
wiając się co 5-7 lat sprawiają, że ma 
się samochód taki sam, jak w salo-
nie, pomimo, że kupuje się go jako 
używany.

Z końcem grudnia roku 2016 ru-
sza w Nowym Sączu przy ulicy Wę-
gierskiej 168 nowy salon samocho-
dów Premium, który zostanie otwarty 
przez firmę z ponad 40-letnią tradycją 
w motoryzacji. 

Firma rodziny Wadowscy z Krakowa, 
mająca między innymi salony marek 
Volvo, Kia i samochodów campingo-
wych – kamperów czołowych produ-
centów europejskich, oferuje w na-
szym mieście dostęp do samochodów 
luksusowych, które jak się Państwo 
niebawem przekonacie, zaskoczą za-
równo jakością, jak i ceną! 

Już dzisiaj polecamy obserwować 
co będzie się działo przy ulicy Węgier-
skiej 168!

F ota Premium u¿ywane

V
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Nowa Toyota C-HR jest jednym z 7 kandydatów do prestiżowej nagro-
dy Car of the Year 2017. Jest to najstarszy i najbardziej prestiżowy kon-
kurs motoryzacyjny w Europie. Wyniki zostaną ogłoszone na początku 
marca podczas targów Geneva Motor Show 2017.

„Jesteśmy dumni, że Toyota C-HR ma szansę zdobyć tytuł Sa-
mochodu Roku 2017. Otrzymujemy od naszych dealerów informa-
cje, że nowy model cieszy się ogromną popularnością wśród klien-
tów. To dowód, że nasza decyzja, aby postawić na odważny design 
i wydajny napęd hybrydowy, została doceniona przez szeroką grupę 

kierowców. C-HR to innowacyjny samochód, który wyznacza nowy 
kierunek w szybko rosnącym segmencie crossoverów” – skomen-
tował Karl Schlicht, wiceprezydent Toyota Motor Europe.

Car of the Year jest organizowany w Europie od 1964 roku. Jury 
składa się z 58 dziennikarzy motoryzacyjnych – najwyższej klasy eks-
pertów pochodzących z całego kontynentu. W ich gronie znajdują 
się Maciej Ziemek i Wojciech Sierpowski z Polski. Oficjalne ogłoszenie 
zwycięzcy oraz gala wręczenia nagród odbędzie się 6 marca pod-
czas Geneva Motor Show 2017.

Toyota C-HR finalistą Car of the Year 2017Toyota C-HR finalistą Car of the Year 2017

TOYOTA KOBOS Nowy Sącz

Nowy Sącz, ul. Tarnowska 130
T +48 18 441 50 50, F +48 18 441 50 50

 www.toyota-kobos.pl

VI
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Właśnie dostarczył na hiszpańską Mi-
norkę 30 samochodów elektrycznych. 
Aktualnie buduje tam także elektrycz-
ne stacje ładowania. Przekonuje, że 
nowa jakość w transporcie – pojazdy 
elektryczne to przyszłość, niosąca za 
sobą wiele oszczędności i dobroczyn-
ny wpływ na środowisko naturalne.

Rozmowa z pochodzącym z No-
wego Sącza Dawidem Kmiecikiem, 
od czterech lat działającym w bran-
ży elektromobilności, współwłaści-
cielem spółki SORENOID dostar-
czającej kompleksowe rozwiązania 
technologiczne i konsultingowe 
w dziedzinie elektromobilności za-
równo dla klientów prywatnych 
i jak i instytucjonalnych w całej 
Europie.

- Pojazdy zasilane energią elektryczną 
to przyszłość?

- Na elektryczne pojazdy je-
steśmy skazani. Powiem więcej, 
dzisiaj ekomobilność, jutro auto-
nomiczność pojazdów. To pew-
ne. Od 2030 r. w Niemczech do-
zwolona będzie rejestracja tylko 
i wyłącznie elektryków, w Pary-
żu od roku 2020 ma obowiązywać 
zakaz poruszania się autobusów 
i ciężarówek spalinowych. Przej-
ście na paliwa alternatywne jest 
więcej niż pewne. Pozostaje tylko 
kwestia, kiedy my lokalnie jeste-
śmy w stanie z tym wystartować? 
Polska ma jeszcze dużo do zrobie-
nia w tym zakresie. Niemniej, je-
steśmy narodem, który się szybko 
uczy i przystosowuje.

Dowodem na to jest już kilka 
polskich miast, w których realizu-
je się politykę elektromobilności. 
W Warszawie, Jaworznie, Inowro-
cławiu czy też Krakowie funkcjo-
nuje elektryczny transport zbioro-
wy oparty o autobusy elektryczne. 
Tych miast będzie coraz więcej. 
Rząd również rozpoczął realizację 
tej strategii ogłaszając Plan Elek-
tromobilności Polski, który miałem 
okazję opiniować.

Niedawno zaczęła również dzia-
łalność spółka celowa najwięk-
szych operatorów energetycz-
nych w Polsce Elektromobilność 

Polska, która w perspektywie naj-
bliższych kilku lat ma się zająć se-
ryjną produkcją polskiego samo-
chodu elektrycznego.

- Jak zaczęła się Pana przygoda z tą 
„elektrycznością”?

- Pierwszą styczność z elektro-
mobilnością, albo też pseudo elek-
tromobilnością, miałem jako mały 
dzieciak, który majsterkując z ba-
teriami AA chciał zelektryfikować 
swojego składaka. Dziadek zorien-
tował się, że majstruję z prądem 
i z racji bezpieczeństwa musiałem 
kilka lat zaczekać. A tak na poważnie 
moja pierwsza styczność z tym biz-
nesem nastąpiła podczas projektu, 
realizowanego przez moich przyja-
ciół w Szwajcarii. W terenie górskim 
wdrożyli pierwszą linię samocho-
dów elektrycznych dla obszaru tu-
rystycznego. W tamte strony jeż-
dżą najczęściej niemieccy turyści, 
z reguły są to osoby starsze. Przyjeż-
dżają i spędzają czas w hotelach za-
miast zwiedzać i podziwiać piękno 
Alp. Co z tym zrobić? Zorganizować 
transport, który będzie można re-
alizować w terenie rezerwatu przy-
rody. Tutaj był punkt zaczepienia, 

w tym momencie mocno zaraziłem 
się pojazdami elektrycznymi. Mia-
łem okazję się temu wszystkiemu 
przyglądać. Zarażony tą ideą poszu-
kiwałem możliwości u nas w kraju. 
Przez następne trzy lata zajmowa-
łem się tym hobbystycznie. Brałem 
udział w różnych wydarzeniach. Na 
początku było bardzo ciężko, od-
chodziliśmy z kwitkiem. Ładujące 
stacje elektryczne w Polsce? To się 
tu nie sprawdzi, nawet nie ma sen-
su próbować, zapomnijcie o tym – 
mówiono nam. Tymczasem „siedzę” 
w branży już cztery lata. Od prze-
szło dwóch lat działam w skali mię-
dzynarodowej. Miałem okazję od-
powiadać za rozwój kilku polskich 
firm, a od tego roku działam w spół-
ce SORENOID dyskontując na rzecz 
przyszłościowych projektów wie-
dzę i doświadczenie, które dotych-
czas zdobyłem. Wachlarz naszej ak-
tywności jest związany z rynkiem 
e.mobility oraz pojęciem „smart”. 
Prowadzimy działania badawcze, 
rozwojowe, ale przede wszystkim 
komercjalizujące. I tak m.in. w na-
szym portfolio można znaleźć po-
jazdy elektryczne oraz stacje łado-
wania dla takich pojazdów zarówno 
dla firm, osób indywidualnych oraz 
dla transportu zbiorowego.

- Jak można skorzystać z tych 
rozwiązań?

- Najprościej wystarczy się do 
nas zgłosić. Oczywiście, dotych-
czasowe doświadczenia wskazują, 
że pojawia się również wiele wątpli-
wości, np. czy to się opłaca albo co 
zrobię, gdy mi się wyczerpią baterie 
w samochodzie? Różni producenci 
mają różne doświadczenia. Dlatego 
zbudowaliśmy narzędzia, które po-
zwalają spróbować. Firmom wynaj-
mujemy na krótki okres samochód 
elektryczny, który to wynajem po-
przedzony jest specjalną analizą te-
lemetryczną gwarantującą dostawę 
rozwiązania odpowiedniego dla da-
nego klienta. Jeśli się sprawdzi, to 
można go zostawić na dłużej. Jeżeli 
nie, przynajmniej spróbowaliśmy. 

- 6 grudnia w Warszawie zaczęła funkcjo-
nować publiczna stacja ładowania pojaz-
dów elektrycznych. Jest to inwestycja fir-
my Greenway. Wkrótce będzie to w Polsce 
standardem?

- Komisja Europejska co roku 
przeznacza spore środki na budo-
wę dróg strategicznych dla Europy. 
W ramach tych środków budowana 
jest przytoczona przez panią ogólno-
polska sieć. Nie jest to jednak pierw-
sza sieć w naszym kraju. Tesla, któ-
ra jest ikoną e-mobility, postawiła w 
Polsce już dwie takie stacje. Miałem 
tą przyjemność, by pomagać w ich 
realizacji. W tym momencie reali-
zowane są odbiory stacji w Katowi-
cach. Docelowo ma być ok. 7-8 sta-
cji także w innych miastach Polski. 
W każdym razie, to pocieszające, że 
powstają nowe stacje.

- Na wyspie Minorka stworzył Pan swo-
iste „żywe laboratorium”. Jeżdżą tam sa-
mochody elektryczne, budujecie stacje 
ładowania. Jak to wszystko funkcjonuje 
i czy część tamtejszych rozwiązań można 
przenieść na grunt nowosądecki?

- Wyspa Minorka (położona po-
między znaną Majorką i Ibizą) wpi-
sana na listę UNESCO idealnie się do 
tego nadaje. Ma 54 kilometry długo-
ści. 70 procent jej powierzchni to re-
zerwat, gdzie nic nie da się zrobić. Ze 
względu na emisyjność, może tam 
jeździć ograniczona ilość samocho-
dów. Warunki do stworzenia cze-
goś, co jest totalnie czyste energe-
tyczne, są tam idealne. Rozmowy 
z władzami Minorki rozpoczęliśmy 
rok temu. Teraz jesteśmy po dużym 
evencie inaugurującym.

Dostarczyliśmy na wyspę 30 sa-
mochodów, którymi jeżdżą miesz-
kańcy i turyści. W tym momencie 
budujemy stacje ładowania. Plan 
jest taki, żeby w 2020 r. wyspa 
była w 100 procentach elektrycz-
na, a w 2025 r. żeby również domy 
i budynki były zasilane z farm fo-
towoltaicznych oraz z systemów 
wiatrowych.

Dla mnie osobiście Nowy Sącz 
i cała Kotlina Sądecka to idealne 

miejsce do tego, by przesiąść się na 
transport alternatywny. Dla prze-
ciętnego Kowalskiego, który prze-
jeżdża codziennie 30-40 kilome-
trów, to idealny środek transportu.

- Niedawno w Nowym Sączu padło ha-
sło, był to pomysł wiceprzewodniczą-
cego Rady Miasta Tomasza Cisonia, by 
na nowosądeckim rynku zorganizo-
wać darmowy parking dla samochodów 
elektrycznych.

- To zachęta, która funkcjonować 
musi. Skoro już się o tym mówi, to 
mamy dobre poletko, by to wyko-
rzystać. Norwegowie zadziałali tak 
już w latach 90. XX w. Dodatko-
wo osobom, które posiadały samo-
chód elektryczny, obniżano jesz-
cze podatki.

- W połowie listopada nowosądeckie 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyj-
ne testowało elektryczny autobus. Do-
celowo, w ciągu dwóch lat, na sądeckich 
ulicach ma się pojawić 30 takich auto-
busów. Zakup ma być sfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej.

- Rewelacja! To miód na moje ser-
ce. Co do zasady, dla administra-
cji publicznej działania tego typu to 
nie lada wyzwanie z kilku wzglę-
dów: wchodzenia w totalnie nowy 
obszar technologiczny, konieczność 
częściowej reorganizacji, możliwości 
finansowe czy choćby krótka kaden-
cyjność i ograniczenia z tym związa-
ne. Ale niewątpliwie w horyzoncie 
kilkunastu lat to świetne rozwiąza-
nie. Myślę, że ci, którzy dziś podejmą 
te decyzje i podejmą się ich realizacji, 
przyczynią się dla całego społeczeń-
stwa bardzo pozytywnie. Decyzje 
te będą miały dużo większy efekt w 
perspektywie 10 lat. Gwarantuję to.

- Zmierzając do konkluzji, wymieńmy 
najważniejsze, społeczne, zalety prze-
mieszczania się pojazdami elektrycznymi.

- Po pierwsze ograniczenie 
emisyjności spalin, które zatruwa-
ją miasta. Po drugie zmniejszamy 
hałas. Po trzecie możemy stworzyć 
strefy darmowego parkowania, 
odciążyć centrum miasta i stwo-
rzyć atrakcyjne warunki dla od-
budowy atrakcyjności przestrze-
ni miejskiej. Po czwarte budujemy 
świadomość, że staramy się być 
miastem ekologicznym. Po pią-
te, dobrze wykorzystamy środki 
unijne. A co najważniejsze zwięk-
szamy naszą codzienną wydajność 
dzięki efektywnemu transporto-
wi przy jednoczesnej znaczącej 
oszczędności naszego portfela po-
przez zmniejszanie zależności od 
dotychczasowych paliw. W du-
żym skrócie to podstawowe plusy. 
Nie spotkałem się jeszcze z osobą, 
która nie wyszyłaby z przysłowio-
wym „bananem” na buzi po jeź-
dzie samochodem elektrycznym. 
Jazda ta jest ekologiczna, a dodat-
kowo daje niesamowite doznania 
i podnosi endorfiny czyniąc nas 
bardziej szczęśliwymi. Zatem cze-
go tu żałować?
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