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FOT. JERZY LEŚNIAK

Mediacje to rozmowa,
która oczywiście może się
kończyć kompromisem,
ale nie zawsze do tego
prowadzi. To rozmowa
osób skonfliktowanych w
obecności osoby trzeciej.
Mediacje gwarantują, że
strony wychodzą z mediacji
z dużym poczuciem
L str. 6-7
satysfakcji.

Przez lata budowali lodowe imperium i markę rozpoznawalną nie
tylko w kraju. Teraz zostali docenieni przez Nowy Sącz, za to, że
swoim sukcesem potrafią się dzielić z innymi. Marian i Józef Koral
Honorowymi Obywatelami Miasta.
L str. 3
REKLAMA

Zanosi się, że obecny
sezon w piłkarskich w
ligach regionalnych będzie
znacznie spokojniejszy
pod względem
organizacyjnym niż
poprzednie. Do tej pory
nawet w końcówce
rozgrywek nie do końca
było wiadomo, jakie
ostatecznie zostaną
przyjęte zasady awansów
L str. 12
i spadków.
REKLAMA

Firma z branży budowlanej
pilnie poszukuje BRYGADY
DO DOCIEPLEŃ.
Gwarancja pracy przez cały rok na
terenie Śląska na umowę o pracę.
Również zachęcamy
do współpracy małe firmy.
Zainteresowanych prosimy
o kontakt telefoniczny.

Tel. 502 550 799.
Agencja ochrony zatrudni
pracownika na recepcji
w Nowym Sączu.
Wymagana aktualna niekaralność. Mile widziane orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności
(możliwa umowa o pracę).

Tel.799 055 140
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A TO CIEKAWE
Mistrz Polski w boksie
Szymon Golonka został Mistrzem
Polski Młodzików w boksie. Zawodnik sądeckiego UKS Evan wywalczył tytuł podczas odbywających się
w Tarnowie Podgórnym V Mistrzostw
Polski Młodzików. Turniej odbywał
się w dniach 14-16 października.
Szymon Golonka z UKS Evan walczył w kategorii +76. W walce półfinałowej sądeczanin pokonał 2-1 Filipa Zalewskiego z klubu Tiger Łomża.
W finale zmierzył się z Kacprem Piczyrakiem z Beskidu Bielsko-Biała
i wygrał przez techniczny knockout
w pierwszej rundzie.
(AM)

PODPATRZONE

Ach, co to był za ślub!
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Ona – Katarzyna WęglowskaKról z Nowego Sącza;
on – Bartosz Jamroz ze
Świnoujścia, a udzielający
sakramentu salwatorianin
ks. Marcin Dębkowski
niemal prosto z Meksyku!
Na szczęście uczuciowy GPS
tak wytyczył ich życiowe
ścieżki, że mimo dzielących
oba miasta 832 km, linie
na mapie przecięły się w
Krakowie i zaprowadziły
przed ołtarz w sądeckim
kościele pw. Ducha Świętego.
A potem do legendarnej
restauracji „Panorama”,
gdzie, deficytowe w ostatnich
tygodniach słońce, zaświeciło
jakby specjalnie z myślą
o świeżo upieczonych
małżonkach i ich gościach.
(w)
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CZŁOWIEK Z DRUGIEJ STRONY
Imię i nazwisko: Zofia Basiaga.
Urodziłam się: 15 marca 1951 r. w Nowym Sączu.
Moja rodzina: mąż Marek (poeta), dzieci: Łukasz - 37 lat, Mateusz 36 lat, Ewa - 33 lata.
Zajmowane stanowisko: emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu.
Przebieg pracy zawodowej: 6 lat przepracowałam w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu. Następnie dwa lata w Szkole Podstawowej w Chomranicach jako nauczyciel języka polskiego,
potem 33 lata jako polonistka w Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym
Sączu, a 22 lata byłam dyrektorem tej szkoły.
Moją pierwszą wypłatę: wydałam na łyżwy i książki.
Lubię jeść: zupę grzybową i pieczonego kurczaka.
Po godzinach: chodzę na spacery z psem, czytam i oglądam telewizję, najczęściej programy na kanale TVP Historia.
Mój samochód: pozostał w marzeniach, chociaż zrobiłam prawo
jazdy.
Ostatnio czytałam: „Rewolucję rosyjską” Richarda Pipes’a i „Ostatnie rozmowy” Benedykta XVI.
Na bezludna wyspę zabrałabym: nie będę oryginalna - wzięłabym Biblię, jako źródło rozważań o Bogu i człowieku oraz „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza jako źródło wspaniałej polszczyzny.
Złości mnie: bezradność, którą odczuwam, gdy niszczy się coś dobrego i głupota, która niestety często triumfuje w życiu.
Śmieszy mnie: dobry żart i wspaniałe polskie komedie.
Cieszy mnie: jak młodzi odnoszą w życiu sukcesy!
Uwagi DTS: Zofia Basiaga na ostatniej sesji Rady Miasta Nowego Sącza
otrzymała Tarczę Herbową. Po wręczeniu Tarczy Herbowej powiedziała m.in.: - Dziękuję wszystkim, którzy przybyli dzisiaj, aby uczestniczyć ze mną w tak ważnym momencie. Tłumaczę sobie to tym, że
dostrzeżono pracę wszystkich dyrektorów szkół, pracę wymagającą dużo czasu głównie własnego, nierzadko kosztem rodziny, wymagającą też inwencji twórczej. Dziękuję, że dostrzeżono wysiłku
wszystkich nauczycieli, ponieważ są niesamowicie zaangażowani
w to, żeby nauczyć młodzież, aby kochać swoją małą ojczyznę, ale
też tę dużą Polskę. Wszyscy sądeczanie powinni być dumni, że posyłają swoje dzieci do sądeckich szkół.
(AM)

FOT. Z ARCHIWUM ZOFII BASIAGI
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Józef i Marian Koral – Honorowi Obywatele Nowego Sącza

O dwóch braciach, co rozsławili miasto

Lody z wózka i motocykla
Zaczynali od małej rzemieślniczej produkcji lodów, która w PRL była jedną z nielicznych
oaz prywatnego biznesu. Marian miał 27 lat, Józef – 24. Wcześniej praktykowali u brata, Jana,
który od 1968 r. prowadził przy ul. Sobieskiego mającą do dziś wiernych klientów cukiernię
„Bajka”. Sprzedawali lody na wózkach i motocyklach na ulicach Nowego Sącza, w parkach i
nad brzegiem Kamienicy. Za Koralami biegały
chmary dzieciaków z oczami pożądliwie wbitymi w okrągłą pokrywę, która unosiła się, gdy
z gromady wyłaniał się klient.
W 1979 r. wynajęli pomieszczenia u rodziny
Hańskich przy rynku w Limanowej. Zakładowi
nadali imię „Kubuś”. Ciężko pracowali, nosząc
konwie z mlekiem (pamiątką po latach okazały się dolegliwości kręgosłupa), ręcznie kręcąc
lody i rozwożąc je po okolicznych sklepikach
i odpustach. Najpierw na rowerze, a potem białym „maluchem”, w którym przednie siedzenie pasażera było wyjęte, żeby zrobić miejsce na
wielki termos. Potem był większy zakład z lodami „piccolo” przy ul. Marka. W 1991 r. postanowili odkupić od miasta zniszczony magazyn przy
ul. Fabrycznej w Sowlinach. Zaciągnęli kredyt 2,8 mln marek - i sprowadzili włoską maszynę
do lodów, z której gotowy, zapakowany produkt
wyskakiwał w ułamku sekundy.

Praca jest nałogiem, pieniądze nie
W 1994 r. przejęli Zakłady Mięsne Igloopol
w Nowym Sączu w tzw. starej rzeźni u zbiegu tras wylotowych do Limanowej i Krakowa
za ówczesne 4 mld zł. W zmodernizowanym,
a praktycznie zbudowanym od podstaw obiekcie, lodowe imperium ma teraz swoją kwaterę
główną. Pracowali od świtu do nocy, jeździli po
całej Polsce (rekord: 70 tys. km rocznie), życie
podporządkowując w całości firmie, wyszukiwaniu nowinek technologicznych, doskonaleniu organizacji pracy.
– Przez 10 lat nie mogłem skończyć budowy domu, bo wszelkie zyski inwestowałem –
opowiada Józef Koral. – Jeździłem motocyklem
WSK lub „maluchem", choć było mnie już stać
na Mercedesa. Razem z bratem stronimy od reklamy, publicznego błyszczenia. Gdy uczestniczymy w rozmaitych akcjach charytatywnych,
zastrzegamy sobie anonimowość. Zarabianie
pieniędzy nie jest naszym nałogiem, natomiast
praca jest takim nałogiem, który sprawia nam
prawdziwą przyjemność.
Znakomicie wyczuli popyt na lody, kierując
je w pierwszej kolejności do małych sklepów,
wiejskich i osiedlowych. Postawili na własną sieć
dystrybucji i hurtowni. Nowoczesne centrum
produkcji urządzili w Rzeszowie, gdzie w sezonie pracuje ponad tysiąc osób. Firma „Koral”, rodzima, nie oddała polskiego rynku – jak stało się

to np. w bankowości czy prasie – zagranicznym
koncernom. Sprostała w walce konkurencyjnej
zachodnim potentatom, mimo podjętych przez
nich liczonych w miliony dolarów inwestycji.
Tak silna pozycja rodzimych producentów
nie jest typowa dla współczesnego kapitalizmu
w Polsce, ale – jak widać – jest regułą na Sądecczyźnie, co potwierdzają światowe kariery innych sądeckich „tygrysów”: Konspolu, Fakro,
Wiśniowskiego, a wcześniej Optimusa. Udowadniają oni, że można na peryferiach kraju,
z daleka od metropolii, zbudować prężne przedsiębiorstwo, zawojować krajowe i zagraniczne rynki. No i podatki płacić w Nowym Sączu.

Zawsze jest pora na lody Koral
Kluczem do podwalin lodowego imperium
nie stały się miliardowe kredyty, wyjątkowy
spryt, dostęp do tajemnic finansowych czy dobre układy towarzyskie w biznesie, ale po prostu wieloletnia, mordercza praca. Rozpoznawanie gustów i potrzeb klientów, modyfikacja
produkcji w zależności od zmieniającej się szybko rzeczywistości. Budowanie firmy od podstaw, na solidnym fundamencie, z najlepszymi fachowcami, wśród których „brylantem”
był przez wiele lat Bogdan Workiewicz (obecnie
już na emeryturze), w PRL jeden z zastępców
Edwarda Brzostowskiego, twórcy dębickiego
Igloopolu, największej firmy rolno-spożywczej
w ówczesnej Polsce.
Już w latach 90. ubiegłego wieku Koralowie
docenili siłę reklamy, przede wszystkim na bilbordach i w telewizji. Najpierw sponsorowali
prognozy pogody po głównym wydaniu telewizyjnych „Wiadomości”. Kilkumiesięczna akcja,
wraz z kampanią wspomagającą, kosztowała
w 1998 r. 15 mln zł. To był strzał w dziesiątkę: po
trzech miesiącach ofensywy z zawołaniem „Zawsze jest pora na lody Koral” sprzedaż wzrosła
o 60 procent! Potem skorzystali z usług Majki
Jeżowskiej i Katarzyny Figury, która kusiła i zachęcała do „lodowego szaleństwa”, a następnie
Maryli Rodowicz, Daniela Olbrychskiego, Heleny Vondráčkovej, raperów hip-hopowych,
zespołu dziecięcego „Arka Noego”, idolki młodzieży Doroty Dody Rabczewskiej, tancerki
i piosenkarki Nataszy Urbańskiej i modelki z Los
Angeles Joanny Krupy. Szczególnie oszałamiający był „efekt Maryli”, piosenkarka trafia bowiem ze swoimi utworami do każdego pokolenia. Dziadkowie, przypominali sobie piosenkę
„Zakopane, Zakopane”, a młodzież – obecne
jej przeboje. Lody – reklamowane przez Marylę Rodowicz – okazały się klasycznym towarem
międzypokoleniowym.
Swego czasu Koralowie zaprosili do Muszyny 400 współpracowników związanych z firmą, którzy podczas uroczystego bankietu wzięli
udział w losowaniu superatrakcyjnych nagród,
m.in. samochodów osobowych, ufundowanych
przez prezesów. Nagrodę główną – walizkę ze
100 tysiącami złotych – przy wielkich emocjach
losowała sama Maryla Rodowicz. Ta pokaźna gotówka przypadła jednemu z dealerów z Mielna,
który w momencie ogłoszenia tej wiadomości
podskoczył ze szczęścia pod sufit i nosił Marylę na rękach po całej sali.

Rolls Royce i karetki pogotowia
Dzięki Koralom Nowy Sącz zyskał miano lodowej stolicy Polski. Po latach bracia dorobili się bajecznej fortuny, której unaocznieniem
są krążące po sądeckich ulicach ich luksusowe
Rolls-Royce (3 mln zł za egzemplarz), a wcześniej Maybachy i Lamborghini Murciélago, jakimi jeżdżą szejkowie z Bliskiego Wschodu, królowa angielska i gwiazdy Hollywood, oraz okazałe
rezydencje rodzinne: nad Kamienicą i na górze

Józef i Marian z rodzicami

FOT. JERZY LEŚNIAK

Koralowie pochodzą z Kosarzysk-Bukowca.
Podczas okupacji niemieckiej rodzice działali w
konspiracji: ojciec Michał (1908–1965), sklepikarz w Piwnicznej i pilarz w gospodarstwie leśnym, ps. „Kum” (inwalida wojenny postrzelony przez Niemców podczas zasadzki), matka
Maria, z domu Jarzębak (1914–1999), ps. „Kuma”
(jeździła konno i polowała), prowadzili „melinę”
dla posłańców i łączników uchodzących przez
granicę na Węgry, zapewniając im schronienie
i żywność. Po wojnie przeprowadzili się do Nowego Sącza. Najstarszy syn, Władysław, został
nauczycielem; Jan – cukiernikiem, Marian i Józef poszli w jego ślady. Przez lata budowali lodowe imperium i markę rozpoznawalną nie tylko w kraju. Dzisiaj zostali docenieni przez Nowy
Sącz, za to, że swoim sukcesem potrafią się dzielić z innymi.

Bracia Koral i dzieci
w Dąbrowej, z jedyną chyba w kraju podgrzewaną drogą, niewymagającą odśnieżania, a także
ranczo, z kapliczką i stajnią dla koni nad Popradem. Rodzina Koralów, twórcy jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek, z rocznymi przychodami rzędu pół miliarda złotych,
od wielu lat umieszczana jest w rankingach 100.
najbogatszych Polaków „Wprost” i „Forbesa”.
Prywatnie Koralowie są skromnymi ludźmi,
stronią od rozgłosu i blasku jupiterów, trzymają się z daleka od polityki i dziennikarzy. W kontaktach międzyludzkich bezpośredni, życzliwi,
dobroduszni, w przyjaźniach lojalni. Mimo widocznych przejawów bogactwa, nie wzbudzają zazdrości czy zawiści. W firmie otaczają się
fachowcami.
Wychowali się w rejonie sądeckiego Rynku, w religijnej rodzinie, można rzec, w cieniu bazyliki św. Małgorzaty. Raz w roku,
tradycyjnie, zapraszają sąsiadów i kolegów
z dawnych lat, nawet tych, którzy znaleźli się na marginesie społecznym, na biesiadę
wspominkową. O wielu gestach dobroczynnych wiedzą tylko obdarowani. Kto bliżej
poznał, braci Koral dostrzega w nich ludzi

nietuzinkowych, szczerych i hojnych, lokalnych patriotów, mecenasów kultury. Sprowadzili do Nowego Sącza na swój koszt „Nieszpory Ludźmierskie”, corocznie wspierają
materialnie Jesienny Festiwal Teatralny, Festiwal Biegowy, Święto Dzieci Gór, zespół
„Sądeczoki”, liczne festyny charytatywne.
W 2005 r. ufundowali za 2 mln zł pomnik
Jana Pawła II na sądeckim rynku, dzieło rzeźbiarza prof. Czesława Dźwigaja i sąsiadującą
z nim Fontannę Papieską. W kolejnych latach
(2009, 2016) – dwie superkaretki dla sądeckiego pogotowia ratunkowego.
Ster firmy powoli przejmują dzieci Józefa:
Monika, po mężu Urbańczyk (lat 34), Izabela
(lat 37), Michał (lat 22), figurujący w Krajowym
Rejestrze Sądowym, jako wspólnicy spółki. Decyzje może podejmować jednoosobowo każdy
z braci, zaś córki mogą to robić we dwójkę. Michał musi jeszcze trochę poczekać. Ale ma się
od kogo uczyć i na kim wzorować. Ojciec i wuj
nie powiedzieli ostatniego słowa, jeszcze nas w
Nowym Sączu zaskoczą ciekawymi pomysłami
i inicjatywami.
JERZY LEŚNIAK

Honory dla braci Koral
We wtorek, 19 października radni sądeccy podczas nadzwyczajnej sesji jednogłośnie podjęli uchwałę
o przyznaniu tytułu honorowego obywatela miasta Nowego Sącza braciom Józefowi i Marianowi Koralom
w dowód uznania i wdzięczności za ich długoletnią działalność na rzecz społeczności sądeckiej, za dzielenie się
z bliźnimi i tworzenie dobra w swoim środowisku. Prestiżowy tytuł przyznawany jest w Królewskim
Grodzie od połowy XIX w. Otrzymali go m.in. Józef Piłsudski, Władysław Barbacki, ks. Jan Sygański, gen.
Bronisław Pieracki, Roman Sichrawa.
W dobie odrodzonego samorządu (III RP) honorowymi obywatelami Nowego Sącza zostali: biskup
Józef Gucwa (1999); Irena Styczyńska (2001); Józef Bieniek (2002); ks. Stanisław Czachor (2005); Krzysztof
Pawłowski (2006); Ryszard Kaczorowski (2007/2008); Lech Kaczyński (2009); Kazimierz Pazgan
(2014) i Józef Oleksy (pośmiertnie, 2015). Z tytułem łączy się dyplom i statuetka (ręce okalające fotel
z herbem miasta) wykonana przez Alfreda Kotkowskiego.
(l)
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Wydarzenia

Nowy Sącz przeciwko CETA: nie dla korporacji!
Produkcja pszenicy źródłem chorób

Działacze Sądeckiej Kooperatywy Spożywczej,
rolnicy oraz przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej sprzeciwili się umowie CETA. Umowie
o wolnym handlu Europy z Kanadą, która zakłada
m.in. stosowanie żywności modyfikowanej genetycznie i w Polsce może, zdaniem protestujących,
doprowadzić do upadku małych rodzinnych gospodarstw rolnych.

- Nie chcemy pozwolić, aby ponadnarodowe korporacje decydowały o naszym
zdrowiu i życiu, aby rynek europejski i polski został zalany produktami chemizowanymi, modyfikowanymi i niezgodnymi z europejskimi normami bezpieczeństwa. Nie
pozwolimy, by zniknęły polskie, unikatowe na skalę świata, odmiany nasion i roślin. Aby nasi rodzimi, drobni rolnicy, musieli walczyć za oceanem o swoje naturalne
i od pokoleń pielęgnowane prawa, w obcym
dla nich języku - mówi Anna Pietrusza, sekretarz Sądeckiej Kooperatywy Spożywczej.
- Nie możemy zgodzić się na to, aby umowa CETA została wprowadzona w życie. Dołączyliśmy do innych miast w Polsce i w Europie, które protestowały. Konsekwencje
mogą być dla nas bardzo poważne. Nasz region - Sądecczyzna - stoi owocami, warzywami. Jeżeli pojawią się u nas produkty złej
jakości, lokalni producenci nie będą w stanie z nimi na rynku wygrać. Jeśli pojawią się
produkty modyfikowane genetycznie, konsument na pewno będzie kupował tę tanią
żywność – zaznacza Pietrusza.

FOT. AGNIESZKA MAŁECKA

Czego domagali się protestujący?

Czy ta umowa ma jakieś plusy?
- Na pewno CETA może ułatwić wejście
polskich czy europejskich instytucji na rynek za Atlantykiem. Prawda jest jednak
taka, że firmy, które mogą się tam dostać,
są w mniejszości, a gra interesów negatywnie odbije się na społeczeństwie. To się nie
równoważy, gdyż zaledwie kilkanaście naszych firm pojawi się na rynku amerykańskim. Ogromna ilość korporacji na pewno
narzuci swoje reguły gry. Jeżeli prawo danego państwa ogranicza możliwość poruszania się po rynku polskim czy europejskim dużym korporacjom, to ta korporacja
może nawet państwo zaskarżyć. Nie powinno być tak, że korporacje wypierają małe lokalne gospodarki – podkreśla organizatorka
protestu, której zdaniem CETA może również

zagrozić miejscom pracy. – Powstały już nawet raporty mówiące o tym, że w Europie po
roku 2020 może dojść do likwidacji kilku tysięcy miejsc pracy. To zagrożenie jest związane z tym, że te drobne przedsiębiorstwa
będą upadać, nie będą w stanie się rozwijać. Będą w pełni zastępowane przez korporacje – dodaje Anna Pietrusza.
- Uważam to za niebezpieczeństwo dla
naszego zdrowia i życia. W Kanadzie i USA
panują dużo bardziej liberalne zasady dotyczące produkcji żywności, co nie zawsze jest
dobre dla ludzi. Mimo że od dawna mieszkam
w mieście, pochodzę ze wsi i całym sercem
popieram protest rolników. Nowe rozwiązania godziłyby w nasze interesy – podkreśla
Zofia Wcisło, prezes Stowarzyszenia Gniazdo
ze Starego Sącza.

- Dołączyłem do przyjaciół w Nowym Sączu, którzy dbają o to, żebyśmy się zdrowo
odżywiali. Prowadzę z żoną na Podkarpaciu
gospodarstwo ekologiczne, hodujemy głównie stare gatunki zbóż. Powtórzę za amerykańskim lekarzem, Williamem Davisem,
autorem bestsellerowej książki pt. „Kuchnia
bez pszenicy”, który powiedział, że nowoczesna produkcja pszenicy jest przyczyną
wszystkich cywilizacyjnych chorób. Trzeba uświadomić ludziom, że jeśli CETA i TTIP
wejdą w życie, to choroby będą tylko postępować – mówi Tadeusz Rolnik.
CETA nie popiera też Stanisław Pasoń, były
poseł PSL, od 2014 r. radny Sejmiku Małopolskiego, rolnik i hodowca z długoletnim stażem pracy w gospodarstwie, przedsiębiorca w branży rolnej specjalizujący się
w agroturystyce, owczarstwie i hodowli bydła.
- Znając strukturę gospodarstw w Małopolsce, a przeważają u nas drobne gospodarstwa rodzinne, wprowadzenie
w życie tych postanowień odbiłoby się na
ich funkcjonowaniu. Gdy CETA i TTIP zostaną wprowadzone, spadnie nam jakość
produktów. Rolnicy na tym stracą. Wprowadzenie ich w życie doprowadzi do likwidacji naszych rodzinnych przedsiębiorstw.
Globalizm we wszystkich możliwych wydaniach nie zawsze jest dobry. Jestem absolutnie przeciwny podpisaniu tych porozumień. Mam nadzieję, że do tego nie
dojdzie – dodaje Pasoń.
AGNIESZKA MAŁECKA

REKLAMA

Projekt „e-Senior – wzrost kompetencji cyfrowych osób starszych”

Bezpłatne szkolenia
z obsługi komputera i internetu
dla osób powyżej 60. roku życia
www.senior.imi.org.pl
Projekt realizowany na terenie Miasta Nowego Sącza
oraz Gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka, Łabowa,
Nawojowa, Podegrodzie oraz Stary Sącz.
Więcej informacji pod numerem telefonu 796 669 097
bądź w biurze projektu:
ul. Limanowskiego 15 Nowy Sącz
pon-pt w godz. 9:00 - 17:00
Kontakt bezpośredni w poszczególnych gminach:
Nowy Sącz (tel. 796 669 097)
Chełmiec (tel. 576 198 395)
Kamionka Wielka (tel. 796 669 097)
Łabowa (tel. 733 340 740)
Nawojowa (tel. 533 635 471)
Podegrodzie (tel. 733 340 740)
Stary Sącz (tel. 884 970 870)
Projekt realizowany przez:
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

5

20 października 2016 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

Informacje
Znowu woda zanieczyszczona Chmura 2016, czyli możemy spać spokojnie

Zakaz picia wody może obowiązywać co najmniej do czwartku lub
piątku. W zależności od tego, kiedy będą kolejne wyniki Sanepidu.
W Rojówce studnia była już dezynfekowana trzykrotnie.
-Powinno być już dobrze, ale
profilaktycznie co najmniej jeszcze
raz powtórzymy czyszczenie. Polega ono na wypompowaniu wody,
następnie wymyciu oraz zdezynfekowaniu. Następnie oczywiście
oczekiwaniu aż studnia się napełni. Jeśli nie będzie opadów deszczu, próbki wody trafią jak najwcześniej do Sanepidu - wyjaśnia
wójt gminy Łososina Dolna Stanisław Golonka.
W Szkole Podstawowej w Rojówce uczy się około stu dzieci. Dyrektorka placówki Maria Grzegorzek
tłumaczy, że do czasu obowiązywania w budynku zakazu korzystania
z bieżącej wody, dzieci mają zapewnioną wodę butelkowaną.
REKLAMA

- Zakupiliśmy 30 butelek pięciolitrowych oraz tysiąc jednorazowych kubków, będziemy sukcesywnie uzupełniać zapasy, jeżeli
będzie taka potrzeba. Woda jest
przeznaczona do bezpośredniego
picia lub przyrządzania herbaty mówi Maria Grzegorzek.
Uczniowie zostali poinformowani o zagrożeniach związanych ze
skażoną wodą. Nad każdym kranem w toaletach umieszczony jest
też napis zakazujący picia wody
z kranu. Podobne procedury
wszczęto w Szkole Podstawowej
w Kiczni. Tam uczy się ponad 90
dzieci. Mają do dyspozycji wodę
w butelkach. Studnia przeszła dezynfekcję i będę przeprowadzane kolejne
badania jakości wody. Do tej pory nie
wiadomo, jaka jest przyczyna zanieczyszczenia szkolnych studni.
Problem z wodą pojawił się już
wcześniej w innych gminach regionu: w Rytrze, Chełmcu i Gródku
nad Dunajcem. W miejscowości Tropie mieszkańcy nie mogli korzystać
z wody ponad trzy tygodnie. Spółka
gminna Dunajec nie ostrzegła jednak
w porę mieszkańców. Część z nich korzystała cały czas z zanieczyszczonej
wody i narzekała w tym czasie na różne dolegliwości jak bóle brzucha, wymioty czy wysypki. Sprawa zaniedbań
w tej sprawie trafiła do prokuratury.
MONIKA CHROBAK

250 funkcjonariuszy różnych służb
działających na terenie miasta
oraz pozoranci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Związku
Strzeleckiego „Strzelec” brali udział
w miejskich ćwiczeniach obronnych „Chmura 2016”. Odbyły się one
w Nowym Sączu w piątek 14 października. Miały przetestować koordynację działań służb w sytuacji rozmaitych zagrożeń.
Agresywna grupa muzułmańskich uchodźców, rozszczelniona
cysterna z toksyczną substancją,
neutralizacja chemicznego skażeniem terenu, a także ewakuacja mieszkańców zagrożonego
bloku. Z takimi wyzwaniami musieli się zmierzyć funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży
Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej, Straży Miejskiej oraz
policji, pogotowia ratunkowego
i służb miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego podczas ćwiczeń, które odbyły się na dworcu
PKP w Nowym Sączu oraz w jednym z bloków przy ul. Zamenhofa. Swoją gotowość w obliczu
ewentualnych zagrożeń sprawdzić także musieli pracownicy
inspekcji weterynaryjnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

FOT. TATIANA BIELA

Prawie dwustu uczniów szkół podstawowych w Kiczni w gminie Łącko
i w Rojówce w gminie Łososina Dolna
nie może korzystać z wody z kranów.
Szkolne studnie są zanieczyszczone bakterią coli. Tak wykazały piątkowe wyniki badań Sanepidu. Trwa
czyszczenie studni. Po ich dezynfekcji kolejne próbki wody będą pod lupą
inspektorów.

- To były bardzo ważne i potrzebne ćwiczenia, które pozwoliły na sprawdzenie przygotowania wszystkich służb, inspekcji i
straży do reagowania na różnego rodzaju zagrożenia na terenie miasta – stwierdza prezydent
Nowego Sącza Ryszard Nowak.
– W mojej ocenie, wypracowane przez kierownictwo wszystkich jednostek biorących udział
w ćwiczeniach decyzje i koncepcje prowadzonych działań zapobiegawczych oraz ratowniczych,
zostały przeprowadzone w sposób właściwy.
Jak powiedział Ryszard Nowak,
który jako prezydent miasta był

organizatorem ćwiczeń „Chmura 2016”, wszystkie elementy poszczególnych działań zostaną dokładnie przeanalizowane. Ale już
teraz może zapewnić mieszkańców miasta, że mogą czuć się bezpiecznie. – Tego typu ćwiczenia,
pokazują po raz kolejny, że nasze służby są przygotowane do
obrony mieszkańców w sytuacjach kryzysowych – twierdzi
prezydent. Przeprowadzone ćwiczenia zostały wysoko ocenione
przez Józefa Mazurka, przedstawiciela wojewody małopolskiego,
który był obecny podczas ćwiczeń
w Nowym Sączu.
(TB)

pobrać od kwalifikujących się dawców 13 l i 500 ml krwi.

godzinach dopołudniowych – o godz.
11. i popołudniowych o 17.

Teatr dla dzieci

Lachowsko-góralskie wesele na
początek II Kongresu Regionów

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Krew dla życia
W zeszłą niedzielę (16 października) mieszkańcy i turyści Muszyny
wzięli udział w kolejnej akcji krwiodawstwa pt. „Oddając krew ratujesz
ludzkie życie - krew jest bezcennym,
niezastąpionym lekiem". Chętnych
do podzielenia się krwią nie brakowało. Do terenowego punktu pobrań
krwi w muszyńskim muzeum zgłosiło się aż 36 osób. W sumie udało się

17 października, Teatr Cieni Ka
z Warszawy, zainaugurował dziecięcą odsłonę Jesiennego Festiwalu Teatralnego, wystawiając współczesną
perską baśń autorstwa Samada Behrangiego zatytułowaną „Mała czarna
rybka”. Spektakle organizowane są w

Od uroczystości zaślubin w kościele z Łososiny Dolnej w Sądeckim
Parku Etnograficznym. To wydarzenie było nawiązaniem do historii sprzed 83 lat. 27 kwietnia 1933 r.
młodzież z Nowego Sącza i okolicznych wsi zorganizowała widowisko sceniczne, w którym zaprezentowała wesele góralsko-lachowskie.
Panem młodym był Góral z Łącka,
a panną młodą - dziewczyna reprezentująca Lachy Podegrodzkie.
Inscenizacja tego wydarzenia była
początkiem II Kongresu Kultury Regionów „Współśnić dziedzictwo”,
który rozpoczął się w Nowym Sączu.
W obradach uczestniczy ok. 300 gości
z całej Polski. Do Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ przybyli m.in.
regionaliści, naukowcy, miłośnicy
i znawcy folkloru, historycy, dziennikarze, zajmujący się na co dzień
problemami związanymi z dziedzictwem kulturowym.
(AM)
REKLAMA
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Chłop żywemu nie przepuści, ale mediacje są lepsze
Rozmowa z ALINĄ DZIEWIĘCKĄ
– mediatorem Sądeckiego
Centrum Mediacji
- Mediacje kojarzymy z negocjacjami, które kończą się kompromisem. Czy słusznie?
- Mediacje to rozmowa, która oczywiście może się kończyć kompromisem, ale
nie zawsze do tego prowadzi. To rozmowa osób skonfliktowanych prowadzona w
obecności osoby trzeciej. W ugodzie, która jest zatwierdzana przez sąd, pojawia się
wyłącznie to, na co godzą się obie strony.
Podstawowe zasady mediacji to bezstronność, neutralność, poufność i dobrowolność. One gwarantują, że strony wychodzą
z mediacji z dużym poczuciem satysfakcji.

FOT. AGNIESZKA MAŁECKA

- Nie potrafimy ze sobą rozmawiać o problemach i potrzebny jest mediator?
- Mimo że dysponujemy bardzo wieloma urządzeniami służącymi do komunikacji, okazuje się, że o tych ważnych
sprawach nie potrafimy ze sobą porozmawiać, nie wiemy jak. Do rozmowy o konkretnych problemach potrzebny jest czas,
żeby się usłyszeć wzajemnie i powiedzieć
o swoich potrzebach. W krótkich rozmowach poziom emocji jest bardzo wysoki.
Tu na mediacjach strony mają okazję, żeby
„schłodzić uczucia” i już bez emocji, które
utrudniają trzeźwe spojrzenie na sprawę,
przyjrzeć się problemowi. Bardzo często

dopiero trzecia osoba jest tą, przy której
można na spokojnie porozmawiać. Bywa,
że spotykamy się z sytuacją, gdy małżonkowie nie rozmawiali z sobą nawet przez
kilka lat. U nas najpierw trochę się pokłócą, ale później zaczynają się słyszeć i
pojawiają się pomysły wzajemnego kompromisu, którego wcześniej nie widzieli.
Chodzi o to, by - gdy pojawia się jakiś konflikt - nie decydować się od razu na rozwód i trafiać do sądu, bo często przyczyną nieporozumień są po prostu problemy
komunikacyjne.
- Mówimy, słyszymy, ale nie potrafimy się
usłyszeć?
- Właśnie tak. Gdy rozmowa zamienia
się w monologi, czasem agresywne, trudno o jakiekolwiek porozumienie. W trakcie mediacji w specjalnym pomieszczeniu
do tego przeznaczonym, w kameralnej atmosferze, jest szansa usłyszeć się nawzajem. Osoba chce być wysłuchana, być może
po raz pierwszy, a jednocześnie ma możliwość usłyszeć drugą stronę, być może także
po raz pierwszy od kilku lat. Problemy są
stałym elementem naszego życia, ale ważne jest, czy umiemy się z nimi na bieżąco
mierzyć, bez odkładania w czasie. Wtedy
można iść dalej, relacja się rozwija, strony są zadowolone.
- Jakie sprawy najczęściej trafiają do
mediatorów?
- Najczęściej to sprawy rodzinne. Ponad
95 proc. z nich to kierowane z sądu sprawy

REKLAMA

Odpowiedzialność majątkowa urzędników
Wiele osób zastanawia się, za co i na jakich zasadach
odpowiada urzędnik państwowy lub samorządowy, jeśli
np. wyda błędną decyzję z rażącym naruszeniem prawa.
Odpowiada za to czy nie odpowiada? Odpowiedź jest
prosta, oczywiście odpowiada. Do 2010 roku wynikało to
bezpośrednio z Kodeksu cywilnego oraz ustaw szczegółowych o różnych zawodach np. administracji, policji, straży
granicznej itd. Od 20 stycznia 2011 roku obowiązuje jedna
ustawa o „odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za rażące naruszenie prawa” obejmująca wszystkich
funkcjonariuszy – urzędników – państwowych i samorządowych. Określa ona jednoznacznie definicję funkcjonariusza oraz wskazuje, że odpowiada on majątkowo, jeśli
bierze udział w prowadzeniu sprawy rozstrzygniętej decyzją lub postanowieniem przez dany organ, z rażącym
naruszeniem prawa.
Wiemy, że takie sprawy mają - niestety dość często miejsce i że coraz częściej podmioty takich decyzji lub postanowień dochodzą swoich praw i żądają na drodze prawnej naprawienia poniesionych szkód. Droga dochodzenia
nie jest co prawda prosta i musi przejść całą przewidzianą
procedurę administracyjną i sądową, co trwa czasami nawet kilka lat. Przykładem jest ostatnio nagłośniona sprawa
urzędnika z Ostródy. Ale jeśli decyzja lub postanowienie zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa i potwierdzone w postępowaniach, to urzędnik z własnej kieszeni musi
zwrócić wypłaconą wartość szkody do 12-krotnej wysokości swoich miesięcznych poborów brutto. Nie jest to łatwa
procedura dochodzenia roszczeń, ale postępowań takich
jest coraz więcej w kraju, bo rośnie także świadomość prawna obywateli. I nie należy mylić, bo ryzyka tego nie obejmuje
żadne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Funkcjonariusz może się jednak ubezpieczyć od takiej sytuacji, w której zostanie zobowiązany do zapłaty z własnej
kieszeni określonej sumy pieniędzy i to za wcale nie dużą
kwotę, bo kilkakrotnie niższą niż zapłaci za roczne ubezpieczenie OC własnego samochodu. Składka zaczyna się od 60
złotych rocznie. Czy warto więc ryzykować i nie ubezpieczać

się? Ubezpieczenia takie prowadzi czterech ubezpieczycieli w Polsce.
Nasza sądecka firma – jeden z liderów na rynku ubezpieczeń w kraju - „Alwis&Secura” sp. z o.o. przygotowała z jednym z Ubezpieczycieli takie ubezpieczenie w najbardziej dostępnej formie grupy otwartej. Można go zawrzeć
dosłownie w ciągu kilku minut u przedstawiciela tej agencji.
Przyjęte w tym ubezpieczeniu rozwiązania są bardzo korzystne dla ubezpieczonych.
Co jest ważne w tym ubezpieczeniu? Ubezpieczenie
obejmuje w całości ryzyka określone w wymienionej wyżej
ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, a
więc daje pełne poczucie bezpieczeństwa wykonywanej
przez niego pracy. Przyjęto najbardziej korzystne rozwiązanie dla ubezpieczonych urzędników - szkoda (zgłoszenie roszczenia) musi nastąpić tylko w okresie ubezpieczenia. Nie ważny jest czas powstania szkody, wcześniejszy
okres ubezpieczenia itd. Oznacza to, że jeśli urzędnik jest teraz ubezpieczony, to odpowiedzialność obejmuje wszystkie
takie sprawy od 2011 roku. Inni ubezpieczyciele nie mają takiego rozwiązania. Ważne jest również to, że ubezpieczenie
to obejmuje także przypadki wydania decyzji bez podstawy
prawnej oraz przypadki bezczynności lub przewlekłości postępowania danego organu, co jest częstym przypadkiem.
Oczywiście ubezpieczenie obejmuje działanie lub zaniechanie urzędnika, które doprowadziło do wydania decyzji lub

postanowienia z rażącym naruszeniem prawa. Czyli ubezpieczyciel odpowiada za wszelkie szkody majątkowe wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej przez funkcjonariusza na danym stanowisku z rażącym naruszeniem
prawa. Pokrywa on pełną kwotę pieniędzy, która ubezpieczony urzędnik zobowiązany jest zapłacić z własnej kieszeni,
jeśli zostanie uznanym, że to on ponosi odpowiedzialność za
rażące naruszenie prawa. Dodatkowo Ubezpieczyciel, poza
sumą gwarancyjną, pokrywa koszty sądowe zasądzone
w postępowaniu oraz koszty ochrony prawnej w związku
z prowadzonymi postępowaniami przeciwko urzędnikowi.
Warto pamiętać również, że odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy państwowych dotyczy nie tylko osoby
podejmującej ostateczną decyzje lub postanowienie (podpisującej), ale także osób przygotowujących takie decyzje
- wszystkich, którzy je przygotowywali. Jest to więc odpowiedzialność solidarna.
Jest problem, jest także jego praktyczne rozwiązanie.
Mamy taki czas, że każdy kto dziś prowadzi jakąś działalność, jest zatrudniony np. jako nauczyciel lub urzędnik, posiada mienie i własną rodzinę musi być ubezpieczony od
odpowiedzialności majątkowej lub cywilnej. Wynika to z ogólnej zasady kodeksowej „kto wyrządził szkodę zobowiązany
jest ją naprawić”. Także w przypadku funkcjonariuszy państwowych, którzy swoim ryzykiem odpowiedzialności majątkowej mogą się podzielić z ubezpieczycielem za relatywnie niską składkę.
Jeśli ktoś jest zainteresowany ubezpieczeniem lub uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy kontaktować się
z agentami z Alwis&Secura – www.mapaagentow.pl - lub
na: mdlugosz@alwis.pl, tel: 18 262 00 67.
dr Stanisław Kuta

20 października 2016 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

dotyczące rozwodu, separacji, albo sytuacje, gdy strony są już po rozwodzie i do
mediacji trafiają kwestie alimentacyjne,
czy związane z miejscem pobytu dziecka,
ustaleniem kontaktów z drugim rodzicem,
wspólnym tworzeniem tzw. planu wychowawczego. Nawet, jeśli rodzice decydują
się na separację czy rozwód, chodzi o to,
żeby dziecko miało swobodny dostęp do
obojga rodziców i było zaopiekowane pod
każdym względem. Zatem jedyna strona,
jaką mediator może zająć w tym przypadku, to strona dziecka, o którym skłócone
strony często zapominają, bo koncentrując się na konflikcie, nie biorą pod uwagę
dobra samego dziecka.
- Uwzględnianie dobra dziecka i uniknięcie procesu sądowego. Są inne zalety mediacji?
- Przepisy zmieniły się moim zdaniem na
korzyść dla stron. Rodzice będą zobligowani
do tego, żeby najpierw zgłosić się na mediacje i spróbować na spokojnie dojść do porozumienia. Jeśli do kompromisu nie dojdzie,
dopiero wtedy trafią do sądu. Ogromnym
plusem mediacji jest oszczędność czasowa
i finansowa. W sądach takie sprawy trwają nieraz bardzo długo. U mediatora, w zależności od gotowości stron do rozmowy, to
są najczęściej trzy, cztery spotkania z około tygodniowymi przerwami między nimi.
Przerwy są potrzebne, by strony mogły zastanowić się nad poszczególnymi etapami
dochodzenia do porozumienia, zweryfikować je i przemyśleć. Tak, by mediacje zakończyć podpisaniem porozumienia, które satysfakcjonuje obie strony. Zaletą jest też to,
że z mediacji obie strony wychodzą wygrane. Tu nie ma przegranych.
REKLAMA

Gdy rozmowa zamienia się w monologi, czasem
agresywne, trudno o jakiekolwiek porozumienie.
W trakcie mediacji w specjalnym pomieszczeniu
do tego przeznaczonym, w kameralnej
atmosferze, jest szansa usłyszeć się nawzajem
- Mówimy o sprawach rodzinnych, a co na przykład z konfliktami sąsiedzkimi?
- Oczywiście mieliśmy też przeróżne
sprawy sąsiedzkie, sprawy gospodarcze, cywilne, różnego rodzaju konflikty finansowe, np. związane z problemem odbioru jakości usługi. Trafiają do nas też sprawy karne
mające związek z nieletnimi. W przypadku
tych ostatnich dla stron ważne jest usłyszenie zwykłego słowa „przepraszam”, choć w
sprawach rodzinnych też ta potrzeba się czasem pojawia. „Przepraszam”, „wybaczam”
to takie domknięcie emocjonalne trudnych
spraw, które miały miejsce. To o tyle ważne przy sprawach rodzinnych, że nawet jeśli
rodzice decydują się mieszkać osobno, rozwodzą się, to muszą ze sobą współpracować
i nie mogą nieść dalej tych swoich trudnych
emocji, bo dziecko je czuje.
- 70 proc. mediacji kończy się pozytywnie, to
dużo czy mało?
- To bardzo dużo. Oczywiście można by
się zastanawiać, dlaczego nie sto procent,
ale mediacje są dobrowolne, więc nie można nikogo do nich zmusić. Jeżeli strona nie
chce rozmawiać, to na każdym etapie proces
mediacyjny może zostać przerwany. Czasem

to jest trudne nawet dla mediatora, bo widzimy, że strony wypracowały już naprawdę dużo i dosłownie przed samym finałem
któraś ze stron się wycofuje. Oczywiście ma
do tego prawo, wtedy sprawa wraca do sądu,
ale wówczas niekoniecznie obie strony wyjdą usatysfakcjonowane.
- Ktoś będzie przegrany.
- I podtrzyma się stan walki między stronami. Czasem się on jeszcze pogłębi, bo ktoś
będzie miał poczucie porażki, będzie się czuł
jeszcze bardziej pokrzywdzony. A jeśli są
dzieci, to problem narasta.
- Jeśli ktoś z Nowego Sącza potrzebuje mediatora, to gdzie powinien się udać?
- Zapraszamy do naszego Sądeckiego
Centrum Mediacji przy ul. Lwowskiej 11,
wejście jest od strony ul. Zakościelnej. Można
telefonicznie zgłosić chęć spotkania z mediatorem. W centrum jest troje przygotowanych
mediatorów, którzy są na liście mediatorów sądowych. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji oraz Tydzień Mediacji,
dlatego w piątek 21 października proponujemy bezpłatne konsultacje. Będzie się można dowiedzieć, czy sprawa nadaje się do
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mediacji i co z nią zrobić. Stosukowo bardzo
mało trafia do nas spraw prywatnych, gdy
ktoś się zgłasza nie dlatego, że został skierowany przez sąd, ale dlatego, że sam chciałby swoją sprawę rozwiązać zanim ewentualnie zgłosi się do sądu.
- Czyżby sądeczanie zamiast rozmawiać, mediować, woleli toczyć spory sądowe?
- Chłop żywemu nie przepuści? Pochodzę z Dolnego Śląska i rzeczywiście zauważam, że to zależy oczywiście od uwarunkowań osobistych, temperamentu, ale też jest
związane z mentalnością ludzi na tych terenach. Czasem trafiają do nas osoby, które są
bardzo poranione emocjonalnie po wieloletniej walce i okazuje się, że tak naprawdę
już nie wiedzą, o co walczą. Jest tu widoczne to nadmierne zaangażowanie emocjonalne, gdy celem staje się walka sama w sobie,
a nie możliwość porozumienia się. U nas na
pierwszym etapie mediacji bardzo często dochodzi do wylania trudnych emocji, które
muszą mieć upust w sposób kontrolowany.
Wtedy dopiero możemy na spokojnie popatrzeć na problem i porozmawiać.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA

21 października w godz. 13.3016.30 w siedzibie Sądeckiego
Centrum Mediacji przy Stowarzyszeniu Sursum Corda w Nowym
Sączu można skorzystać z bezpłatnych konsultacji z mediatorami. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod nr tel. 18 540 40 40.
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Opinie

Herbowe Tarcze w godnych rękach
Jerzy Wideł
Z kapelusza

N

adawanie tytułów, przyznawanie odznaczeń, medali zawsze wzbudza zaciekawienie różnych środowisk, grup
społecznych oraz zawodowych,
każdorazowo z fundamentalnym
pytaniem „za co”? Dlaczego akurat ta osoba została uhonorowana?
Czynnik zwykłej, jakże pospolitej
ludzkiej zazdrości i zawiści też odgrywa rolę. Ale przyznaniu przez
rajców miejskich ostatnich Tarcz
Herbowych królewskiego grodu
Nowego Sącza nie towarzyszyły

tego typu emocje i reakcje. Dlaczego? Bo trafiły w naprawdę godne ręce. Co potwierdziła wydatnie
atmosfera w reprezentacyjnej sali
im. Stanisława Małachowskiego w
sądeckim magistracie, kiedy te tarcze włodarze miasta wręczali Zofii
Basiadze, Arturowi Puszce i organizacji „Strzelec”.
Pani Zofia Basiaga nauczycielka
i przede wszystkim dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza
Kościuszki może nie jest szerzej
znana mieszkańcom Nowego Sącza. Ale w dzielnicy Dąbrówka jest
powszechnie szanowana, ceniona,
a wręcz kochana przez dzieci polskie i romskie. Podkreślam to z naciskiem. Przez polskie i romskie!
Po studiach polonistycznych 40.
lat temu podjęła pracę właśnie
w tej dzielnicy. Dzielnicy niezbyt
wyróżniającej się bogactwem, znanej jednak powszechnie w mieście

z licznie mieszkających tutaj Cyganów. A wiadomo, jaki jest wielowiekowy stosunek części Polaków
do tej nacji. Najpierw, jako nauczycielka, a potem przez 22 lata dyrektorka tej placówki oświatowej,
potrafiła - na ile mogła - stworzyć
znakomite programy integracyjne. Wychowała wiele pokoleń Romów i Polaków w symbiozie i wzajemnym poszanowaniu. Kobieta
prawie anioł. Pogodna, pracowita nad wyraz, wielkiej łagodności
serca. A przecież oprócz pracy zawodowej zajmowała się domem,
wychowaniem własnych dzieci
i nieco żartobliwie mówiąc, wychowaniem znakomitego poety,
filmoznawcy, wykładowcy, własnego męża Marka.
Z kolei następny uhonorowany Tarczą Herbową Artur Puszko pisze od blisko 20 lat historię sądeckiego lecznictwa. Nie ma

chyba drugiej takiej osoby w Małopolsce, która przez tyle lat piastowałaby stanowisko dyrektora
szpitala w czasach, kiedy zmieniające się władze polityczne
w naszym pięknym kraju nie dają
nikomu poczucia stabilizacji zawodowej. Przychodzą złe i dobre
zmiany, a Artur Puszko, niczym
stary dąb z Puszczy Niepołomickiej, trwa. Nowosądecki Szpital
Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego podczas jego dyrektorowania przeszedł niemal rewolucję technologiczną i medyczną.
Jak mu się to wszystko udało, biorąc pod uwagę, że w szpitalu działa
siedem(!) związków zawodowych
– to już pozostanie jego tajemnicą. Dodajmy, że po Newagu szpital
jest największym zakładem pracy na całej Sądecczyźnie, zatrudniając ponad tysiąc osób. Myślę,
że podstawą sukcesów dyrektora

Puszki jest to, że nie mieszkał
w Nowym Sączu, nie znał tego
środowiska lekarskiego, nie podjął
pracy zawodowej w szpitalu, jako
lekarz pediatra, a stał się klasycznym menedżerem. Nie wchodził
w układy towarzyskie w Nowym
Sączu. Do tego umiejący twardo negocjować z związkowcami
i samorządem wojewódzkim, skąd
gęsto „wyrywał” pieniądze na potrzeby szpitala.
Tarczę Herbową otrzymała też
organizacja szkolno-wychowawcza „Strzelec”. Z tej racji, że młodzi ludzie mają ograniczony dostęp do wojskowości, organizacja
jest bardzo pożyteczna w wychowaniu młodego pokolenia. Oby
tylko nie została w przyszłości źle
wykorzystana przez nieznanego,
jako żołnierza, ministra Antoniego
Macierewicza. A wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję.

T E K S T P R O M O C YJ N Y

System łączności i zarządzania na terenie
Miasta Nowego Sącza

Miasto Nowy Sącz realizuje projekt pn. „System łączności i zarządzania na terenie Miasta Nowego Sącza”,
który jest jedną z pierwszych tego typu realizacji w Polsce, wdrożonych na szczeblu powiatu. Projekt przewiduje wykonanie systemu łączności i zarządzania jako
alternatywnego środka komunikacji i wymiany informacji podczas sytuacji kryzysowych.
W ramach budowy systemu wykonane zostały:
radiowy system łączności, instalacja okablowania
strukturalnego w pomieszczeniach siedziby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Urzędu Miasta Nowego Sącza. Zrealizowana została
dostawa, montaż i instalacja urządzeń, sprzętu łączności radiowej oraz sprzętu IT wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także Komendy Straży Miejskiej
w Nowym Sączu, Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Ochotniczej Straży Pożarnej
„Nowy Sącz – Biegonice”, Ochotniczej Straży Pożarnej
– Grupy Ratownictwa Specjalnego oraz sądeckiego
ratusza (Rynek 1). Wykonane zostało również wdrożenie systemu oraz działania informacyjno-promocyjne.
Podstawowy i niezwykle ważnym elementem
właściwego prowadzenia działań zapobiegawczych
i akcji ratowniczych jest między innymi właściwe dysponowanie i zarządzanie siłami i środkami, co opiera się
na prawidłowym przekazie oraz wymianie informacji.

Służą temu różnego rodzaju środki komunikacji jak telefon, fax, e-mail, jak również łączność radiowa.
Od wielu lat służby, inspekcie i straże z terenu
Nowego Sącza sugerowały potrzebę wprowadzenia systemu łączności radiowej, opartego na nowoczesnego infrastrukturze teleinformatycznej. Dlatego
w 2015 roku Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard
Nowak podjął decyzję o budowie takiego rozwiązania, które będzie spełniać wymagania dotyczące
wymiany i obiegu informacji w systemie zarządzania
kryzysowego. System ten składa się z wielu elementów, które będą tworzyć nie tylko narzędzia usprawniające działania zarządzania kryzysowego, ale dzięki
swojej charakterystyce zapewnią również stałą łączność służb zarządzania kryzysowego, ciągłość pracy
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, bez
względu na brak zasilania w energię elektryczną, brak
dostępu do sieci internetowej czy też w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Warto podkreślić, że system alternatywnej łączności radiowej służb zarządzania kryzysowego z terenu miasta Nowego Sącza jest jednym z pierwszych
w Polsce tego typu systemów, wdrożonych na szczeblu powiatu, a wykorzystywanym do działań z zakresu
zarządzania kryzysowego. Jego istotną cechą jest to,
że scala on wszystkie jednostki odpowiedzialne za
bezpieczeństwo w mieście jednym spójnym systemem łączności. Projekt będzie realizowany do końca
października br., a jego koszt wynosi 248 797,34 zł.
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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

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

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

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

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

Bez kolei nie byłoby Nowego Sącza
W miniony weekend w Nowym Sączu świętowano obchody 140-lecia kolei. Można było zwiedzić firmę Newag i nastawnię.
W ratuszu odbyła się kolejowa konferencja. Odsłonięto tablicę poświęconą „kolejowemu” artyście Edmundowi Cieczkiewiczowi. Zagrano także koncert, oczywiście
kolejowy.
Była okazja do obejrzenia wystawy
taboru na torach stacji w Nowym Sączu. Nie zabrakło Impulsów, ale na peronie stały także starsze lokomotywy
jak choćby SM30 z lat 50. Można było
zwiedzać Izbę Tradycji Kolejarzy Węzła
Nowosądeckiego a także pokonkursową
wystawę fotograficzną „Skarby Małopolski - Po kolei od kolei, czyli Galicyjska Kolej Transwersalna”.
W nowosądeckim ratuszu odbyła się
natomiast konferencja naukowa, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Krakowie oraz Małopolską
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie.
- Zdajemy sobie sprawę z tego, że
tematyka związana z koleją przeżywa

obecnie wielki renesans. Nawet jeśli
kochamy nasze samochody to kolej to
przyszłość dla zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu patrzymy na kolej
z nadzieją, a planiści i wszyscy, którzy mają tego świadomość, zdają sobie sprawę, że dbałość o to, aby kolej
rozwijała się w sposób właściwy, decyduje o szybkim, czystym ekologicznie i zrównoważonym transporcie – zauważyła Lidia Żakowska, prezes SITK.
Jak zaznaczył Zbigniew Konieczek,
prezes Newagu, pierwszy pociąg wjechał
na nowosądecką stacją dokładnie 140 lat
temu. - W 1876 roku decyzja o budowie kolei, która połączyła Nowy Sącz
ze światem, zapadła w Wiedniu. Teraz
po 140 latach koło historii zatacza krąg
i mamy znowu niepowtarzalną okazję,
aby może 150-lecie kolei świętować jadąc do Krakowa przez Podłęże-Piekiełko
w godzinę. Jeżeli tak się stanie, to znowu
po 150 latach Nowy Sącz dostanie kolejną
szansę, bo transport i przemieszczanie
się sprawiają, że się rozwijamy - powiedział prezes. Zbigniew Konieczek zaprosił
na uroczyste przekazanie 28 listopada na
dworcu PKP w Nowym Sączu 6 pociągów

i 30 wagonów, które zostały wyprodukowane w Newagu i będą woziły pasażerów
pomiędzy Krynicą a Krakowem.
Sporo osób, które w niedzielę odwiedziło nowosądecki dworzec, interesowało się wystawą modeli taboru
kolejowego. Większość z nich należy do Łukasza Widła, wiceprezesa Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.
- Ludzie zadawali mnóstwo pytań,
chcieli wiedzieć, gdzie i za ile takie modele można kupić. Dla mnie mają one
przede wszystkim wartość kolekcjonerską, nie da się ich wartości przeliczyć na pieniądze – mówi Łukasz Wideł.
W niedzielę odsłonięta została tablica upamiętniająca Edmunda Cieczkiewicza, którego dzieła zdobią ściany sądeckiego dworca PKP ale też dworca
w Tarnowie.
Ostatnim punktem programu był
koncert zespołu Tomasz Wolak Rock
Band, którego wykonawcy zaśpiewali w budynku dworca największe kolejowe przeboje oraz utwory z własnego repertuaru.
AGNIESZKA MAŁECKA

Jedyna taka szkoła w Małopolsce
Dzika róża, dereń jadalna, leszczyna pospolita czy czeremcha zwyczajna, to tylko kilka przykładów licznych gatunków drzew i krzewów, które zostaną już wkrótce posadzone w ogrodzie Zespołu Szkół
Ponadgimazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej. A wszystko to w ramach 14. już edycji programu „Święto Drzewa”, którego obchody
rozpoczęto 17 października symbolicznym zasadzeniem kilku drzew.
Ta inicjatywa to efekt współpracy organizatora programu
Klubu Gaja oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Nawojowej, który jako jedyna szkoła w województwie małopolskim, bierze udział w tegorocznej edycji.
Akcja ta ma w założeniu zachęcić mieszkańców z terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia
i ochrony drzew, które mają zapewnić niepowtarzalne piękno
krajobrazu i podnosić walory wypoczynkowe miejscowości.
- Ucząc na kierunku architektura krajobrazu dbam o zapoznanie uczniów z pojęciem krajobraz otwarty, a zadrzewienia śródpolne są jego ważnym elementem - mówi organizatorka imprezy z ramienia nawojowskiej szkoły Katarzyna
Gucwa. - Biorąc udział w projekcie „Święto Drzewa – wśród
pól” uczniowie trzeciej klasy Technikum Architektury Krajobrazu wykonali projekt zadrzewienia śródpolnego, będący

zarazem kolekcją dendrologiczną. Głównym kryterium doboru roślin, było uzupełnienie istniejącego zadrzewienia liniowego z lip o inne gatunki miododajne oraz będące bazą pożytkową i schronieniem dla ptaków, przede wszystkim dziką
różę, derenie, tarninę i czeremchę – precyzuje nauczycielka
z Nawojowej.
Sam projekt edukacji ekologicznej „Święto Drzewa” realizowany jest przez klub Gaja od 2003 roku. Zaangażowane są
w niego różne grupy wiekowe, społeczne, zawodowe a łączy
ich wszystkich skuteczne działanie na rzecz sadzenia i ochrony drzew. Dzięki wspomnianemu programowi 620 tys. osób
posadziło już ponad 780 tys. drzew, zaś do tej liczby wkrótce
będzie można doliczyć 150 sadzonek z nawojowskiej szkoły.
Ale same sadzonki to nie wszystko, bo akcji „Święto drzewa
– wśród pól” towarzyszy także interaktywna wystawa edukacyjna, pozwalająca na zapoznanie się ze wszystkimi aspektami
programu zadrzewiania, w tym zarówno w kontekście „czysto” ekologicznym, jak i rolniczo-gospodarczym.
Projekt „Święto drzewa – wśród pól” został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
(TB)

20 października, godz. 10., Park
Technologiczny MMC Brainville
– konferencja „Czas na biznes”;
21-23 października, Krynica
Zdrój – zawody Łemkowyna Ultra-Trail;
21 października, godz.21., STUdjO Artystyczne w Nowym Sączu
- koncert TABU;
21-28 października, MCK Sokół
w Nowym Sączu - XI Labirynt
Historii „Historia Kobiet – Kobiety w Historii”;
22 października, godz. 19., Centrum Kultury i Sztuki im. Ady
Sari w Starym Sączu - Galowy
Koncert Jesienny Miejskiej Orkiestry Stary Sącz;
23 października, godz. 15., Teatr
Nowy w Nowym Sączu – spektakl
„Śnieżka. Historia odwrócona”;
23 października, godz. 16., Miejski Dom Kultury w Grybowie –
występ Marcina Dańca;
23 października, godz. 18., MCK
Sokół w Nowym Sączu – koncert
zespołu Dom o Zielonych Progach;
23 października, godz.18., MCK
Sokół w Nowym Sączu – koncert
„W górach jest wszystko co kocham”.
27 października, godz.17.30,
Galeria pod 5 w Starym Sączu finisaż wystawy malarstwa Marka
Lebdowicza "Zachwytów pył"
(AM)

UCHWYCONE W KADRZE

Niedawno odbyła się w Nowym Sączu nietypowa uroczystość… Absolwenci
klasy VIII B nieistniejącej już Szkoły Podstawowej nr 4 im. Urszuli Kochanowskiej
spotkali się po 44 latach, by serdecznie
i ciepło wspominać dobre czasy w murach „czwórki”. Były chwile wzruszeń,
były łzy radości, panowała życzliwa, serdeczna atmosfera. Uroczystość uświetniły swą obecnością nauczycielki - Alicja Mąka i Krystyna Kaleta. To na ich ręce
złożone zostały wyrazy uznania i podziękowania za trud, poświęcenie i wrażliwe
serce włożone w wychowanie wielu pokoleń uczniów. A na finał absolwenci stanęli
do wspólnego zdjęcia, jak przed laty.(MS)

ZDJĘCIA: Z ARCH. M.SŁOWIK

Uczniowie podstawówki po 44 latach
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Zanosi się, że obecny sezon w piłkarskich ligach regionalnych będzie
znacznie spokojniejszy pod względem organizacyjnym niż poprzednie.
Do tej pory nawet w końcówce rozgrywek nie do końca było wiadomo, jakie ostatecznie zostaną przyjęte zasady awansów i spadków. Nowosądecki
OZPN wycofał się z planów podziału
V ligi czyli okręgówki.
Nie będzie podziału nowosądeckiej okręgówki na dwie grupy
rozgrywkowe. Do takiej reorganizacji przymierzano się od sezonu 2017/2018. Pomysł powstał
już kilka lat temu, ale znaczna
część działaczy bardzo negatywnie wypowiadała się o propozycji
podziału ligi okręgowej na dwie
grupy (limanowsko-podhalańską i sądecko-gorlicką). Przeciwnicy zwracali uwagę na niebezpieczeństwo obniżenia poziomu
w tej klasie rozgrywkowej. Kolejnym punktem spornym była
kwestia prowadzenia rozgrywek.
OZPN Nowy Sącz chciał zarządzać
obiema grupami, które powstaną.
Podokręg Limanowski i Podhalański na zmianę chciałyby prowadzić jednak własną grupę. Prowadzenie rozgrywek to bowiem
zyski finansowe dla podokręgów.
Ostatecznie uchwała OZPN
Nowy Sącz przekreśliła starania
o reorganizację. Jednak nie wszyscy z takiego obrotu sprawy są zadowoleni. Na podział okręgówki
naciskały początkowo drużyny
z terenu podokręgu gorlickiego. Zespoły sądeckie w sprawie
pomysłu są nadal podzielone,
a część drużyn podhalańskich

jest nim zainteresowana, ale bez
większego entuzjazmu. Drużyny
z powiatu limanowskiego od początku do proponowanego pomysłu podchodziły bardzo chłodno. Argumentowały, że wyjazdy
na Podhale to taki sam koszt,
jak gra na boiskach drużyn sądeckich czy gorlickich. Ewentualny podział okręgówki to także znaczne obniżenie poziomu
tego szczebla rozgrywkowego.
Ostatecznie zwyciężyły obawy
o drastyczne zmniejszenie ilości zespołów w niższych klasach
rozgrywkowych.
- Ewentualny podział nowosądeckiej okręgówki oznaczałby
więcej drużyn na tym szczeblu
rozgrywkowym – mówi Antoni Ogórek. – Na przykład z podokręgu gorlickiego awansowałoby kilka zespołów. A to z kolei
oznaczałoby zmniejszenie ilości
drużyn występujących w klasie
A i w klasie B. W podokręgu gorlickim i limanowskim obawiano
się, że w tej sytuacji może nawet dojść do likwidacji klasy B.
Dlatego w tej chwili wspomniany pomysł reorganizacji jest nieaktualny, w najbliższych latach
nie należy spodziewać się zmian.
Małopolski Związek Piłki Nożnej jak na razie nie zamierza, także łączyć dwóch małopolskich
grup w IV lidze. Nie dojdzie więc
do kolejnej sytuacji, że zagrożonych spadkiem mogłaby być
nawet połowa drużyn. Minusem
utrzymania dwóch czwartoligowych grup jest fakt, że zwycięzca grupy wschodniej o III ligę
musi nadal walczyć ze zwycięzcą

FOT. MICHAŁ RYBKA

Sport
Piłkarski region bardziej przewidywalny, kluby sądeckie w czołówce

grupy zachodniej w spotkaniach
barażowych.
W obecnym sezonie kluby z terenu ziemi sądeckiej ze zmiennym
szczęściem radzą sobie w ligach
regionalnych (w rozgrywkach

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

centralnych, w I lidze występuje
tylko Sandecja). W IV lidze prowadzi Barciczanka przed Limanovią, a czwarty jest Poprad Muszyna. Zespół z Barcic to jeden
z faworytów rozgrywek, ale nawet jeśli wygra ligę, to o awans
musi walczyć w barażu ze zwycięzca grupy zachodniej, a tam
REKLAMA

dominuje bardzo silna druga drużyna Cracovii.
W lidze okręgowej, gdzie o awans
walczą dwa zespoły, prowadzą rezerwy Sandecji przed beniaminkiem
rozgrywek Kolejarzem Stróże. Pozostałe zespoły znajdują się głównie
w drugiej części tabeli.
JACEK BUGAJSKI

NOWY SĄCZ | LIMANOWA | GORLICE | KRYNICA | MUSZYNA | PIWNICZNA | STARY SĄCZ | MSZANA DOLNA | GRYBÓW | BOBOWA | BIECZ
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Już dzisiaj w Nowym Sączu jest zarejestrowanych
niemal tyle pojazdów, ile mieszka tu osób. Jeśli prawdziwe były dane złożone do deklaracji śmieciowych przed
kilku laty, to w Nowym Sączu mieszka obecnie mniej
niż 60 tys. osób. Do końca 2015 r. posiadali oni ponad 53
tys. pojazdów! Jeśli doliczyć do tego samochody przyjeżdżające każdego dnia do pracy, śmiało można przyjąć, że samochodów jest tu więcej niż ludzi.

To wystarczający powód, by samochody zasłużyły na
osobny, comiesięczny dodatek w DTS. Motoryzacja to
przede wszystkim biznes – salony samochodowe, komisowy rynek wtórny, warsztaty, sklepy, szkoły nauki jazdy i Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego. Ale
samochody to dla wielu również pasja, obiekt marzeń,
a nierzadko miłości.

Dokończenie str.II
REKLAMA

KOMPLEKSOWA NAPRAWA SAMOCHODÓW

(z wyłączeniem blacharki i malowania)

WWW.AUTOMARZEN.EU

S O L I D N I E OD 20 LAT
NA SĄDECKIM RYNKU

Maciej Salamon
33-300 Nowy Sącz, ul. Klasztorna 45a
tel. kom 502 144 016

ZAPRASZAMY
Komis samochodowy

Auto-Centrum Jan Doszna

AUTO CENTRUM

AL. Piłsudskiego 1, Nowy Sącz
Tel. (18)547 31 88

SKUP – SPRZEDAŻ – ZAMIANA

www.doszna.gratka.pl

„SAMOCHODY Z KLASĄ”

FOT. PIOTR DROŹDZIK

Samochody i ludzie
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Dokończenie ze strony I
Nowy Sącz oczywiście nie jest jakimś szczególnym przypadkiem na
motoryzacyjnej mapie Polski, bo kto
musi na co dzień poruszać się autem
po Krakowie, docenia sądeckie warunki jazdy, ale liczby, z jakimi mamy
do czynienia i tak budzą respekt. Jak
obliczono, każdego dnia przez pięć
głównych arterii wjazdowych miasta
(drogi krajowe) wjeżdża i wyjeżdża
z miasta 53 600 samochodów. Przypomnijmy, że zarejestrowanych jest
ich w Nowym Sączu 53 591. Najbardziej ruchliwą ulicą jest Tarnowska,
przez którą średniodobowo przejeżdża 18 000 pojazdów, dalej Nawojowska w kierunku Krynicy – 13 600,
Węgierska w kierunku Starego Sącza –
9 700, Lwowska w kierunku Grybowa
– 7 300 i Krakowska w kierunku Limanowej – 5000. Czy to dużo?
- Zależy, do jakich miast będziemy
chcieli się porównać – zastanawia się
Grzegorz Mirek, dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg w Nowym Sączu. – Np.
do Tarnowa wjeżdża i wyjeżdża każdego dnia dużo więcej pojazdów, a w
przypadku Zakopanego, gdzie prowadzi tylko jedna droga krajowa, będzie
to średniodobowo 18 tys. pojazdów,

Ruch samochodowy na ulicach Sądecczyzny 40 lat temu
czyli tyle, ile u nas na jednej tylko
wjazdówce.
Jeśli do tego dodamy, że w powiecie nowosądeckim – czyli na drogach
wokół Nowego Sącza - liczba zarejestrowanych pojazdów ostatniego
dnia 2015 roku wynosiła 123 641, a
w roku 1999 tylko 56 712, to wyraźnie pokazuje skalę rozwoju motoryzacji w naszym regionie. Każdego
miesiąca w Wydziale Komunikacji
Starostwa Powiatowego rejestruje
się ok. 2500 pojazdów (nie oznacza
to oczywiście, że przybywa tyle nowych aut) i wydaje ponad 600 praw
jazdy. W samym tylko wrześniu tego
roku liczba nowych dokumentów

uprawniających do kierowania pojazdem wyniosła rekordowe 844!
Tak więc, jeśli na sądeckich ulicach
i podsądeckich drogach jest ciasno, to
możemy mieć pewność, że w najbliższych latach będzie pod tym względem jeszcze gorzej! W Nowym Sączu
w godzinach szczytu największe korki tworzą się na ulicach Węgierskiej
i Prażmowskiego. Od czasu otwarcia
obwodnicy północnej i nowego mostu, rozładowały się najbardziej uciążliwe korki na ul. Tarnowskiej, Krakowskiej i moście heleńskim. Panuje
jednak przekonanie, że najlepszym lekiem na sądeckie bolączki komunikacyjne byłoby zastępowanie tradycyjnych skrzyżowań rondami.

- Ronda z pewnością powodują, że kierowcy zdejmują nogę
z gazu i dzięki temu wzrasta bezpieczeństwo, ale w sądeckich
warunkach ronda niekoniecznie
wpływają na poprawę płynności
ruchu – przekonuje Grzegorz Mirek. – Nie zawsze kierujący potrafią korzystać z udogodnień, jakie
daje rondo, a najlepszym przykładem jest największe w mieście
rondo pod Białym Klasztorem. Kochani kierowcy nie obraźcie się,
ale nie wszyscy potraficie odpowiednio się na rondzie zachować i wybrać najkorzystniejszy

pas ruchu, albo tylko zatrzymać
się odpowiednio blisko linii stopu, wydłużając niepotrzebnie kolejkę za waszymi plecami.
Tak czy inaczej samochody stały się jednym z najważniejszych
elementów miejskiego życia,
a po zainstalowaniu nowych stacji monitoringu zanieczyszczenia
powietrza niebawem dowiemy się
również, jak bardzo natężenie ruchu wpływa na sytuację ekologiczną w mieście. Ale o tym i o innych
motoryzacyjnych problemach napiszemy już w listopadowym dodatku Auto-Moto-Sącz.
(CAR)

3 – tyle samochodów zasilanych
sprężonym gazem ziemnym CNG jest
zarejestrowanych w Nowym Sączu.
4- samochody zasilane energią
elektryczną są zarejestrowane w Nowym Sączu
1 602 – nowe pojazdy zostały zarejestrowanie w Nowym Sączu w 2015r.
6 329 – tyle dokumentów prawa
jazdy zostało wydanych w powiecie
nowosądeckim do końca września w
2016 r. Rekordowym miesiącem był
wrzesień, kiedy wydano ich aż 844.
21 443– tyle dowodów rejestracyjnych zostało wydanych w powiecie

nowosądeckim do końca września
2016 r. Rekordowym miesiącem był
kwiecień, kiedy wydano ich aż 2679.
79 000 – tyle pojazdów samochodowych ogółem było zarejestrowanych w powiecie nowosądeckim na
koniec 2007 r.
100 000 – w 2011r., liczba zarejestrowanych pojazdów została przekroczona powiecie nowosądeckim
i wynosiła 104547!
123 641 – pojazdów samochodowych ogółem było zarejestrowanych
w powiecie nowosądeckim na koniec 2015 r.
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KOMFORT Z SEGMENTU PREMIUM
Pierwszy taki samochód jeździ
już po Nowym Sączu. Kolejni właściciele Edga’a ustawili się już w kolejce i czekają na realizację swoich
zamówień. Nowoczesny styl, wysoka jakość materiałów, zaawansowane rozwiązania techniczne, a także
praktyczne wnętrze oraz znakomite
prowadzenie - to główne cechy nowego dużego SUV-a Forda.
Nowy flagowy SUV Forda, który niedawno trafił do salonów, ma
duże ambicje. Chce konkurować z
takimi autami, jak Jeep Grand Cherokee, Toyota Land Cruiser, Volvo
XC90 czy Volkswagen Touareg.
Ma ku temu wyjątkowe predyspozycje, gdyż oferuje wysoki komfort
jazdy oraz liczne systemy wspomagające kierowcę. Jest ponadto przestronny, dobrze wykonany,
ma napęd 4x4, a jego jednostki napędowe zapewniają nie tylko znakomitą dynamikę, lecz także niskie
zużycie paliwa. Dodatkową zachętę do zakupu Edge’a stanowi
atrakcyjna cena, zaczynająca się
od 166 600 zł (2.0 TDCi man.,180
KM, Trend).
W CZYM JEST LEPSZY OD RYWALI?
Klienci zainteresowani fordowskim SUV-em klasy premium
mogą wybrać także mocniejszy
wariant silnikowy (2.0 TDCi Twin-Turbo aut., 210 KM), który jest dostępny w bogatszych odmianach
wyposażeniowych Titanium i Sport.
Konkurencja w tej klasie oferuje
wysoki poziom techniczny, ale Edge’a wyróżniają innowacyjne rozwiązania. Na jego pokładzie można znaleźć: m.in. układ Active Noise
Control, redukujący hałas poprzez
wysyłanie przeciwnych dźwięków
do tych, które mogą docierać do
wnętrza. Przed kolizją chroni użytkowników system Front WideView

Camera, który na skrzyżowaniach
lub przy prostopadłym włączaniu
się do ruchu pozwala prowadzącemu zobaczyć na 8-calowym
ekranie to, czego nie widać bezpośrednio z miejsca kierowcy. Pasażerowie w dwóch skrajnych fotelach mogą być przytrzymywani
przez nadmuchiwane pasy bezpieczeństwa, które będą ich chronić w razie kolizji. Edge - podobnie
jak pozostałe modele Forda - wyróżnią się świetnym prowadzeniem, zwłaszcza wersja z adaptacyjnym układem kierowniczym.
Edge’a zbudowano na platformie stosowanej w Mondeo, Galaxy i S-Maxie. Przyjemność z jazdy
zapewniają dynamiczne silniki i dopracowane zawieszenie.
DUŻY NACISK
NA BEZPIECZEŃSTWO
Na pokładzie Forda Edge’a można znaleźć aż 18 układów wspomagających kierowcę. Standardem jest system

Pre-Collision Assist, pozwalający
uniknąć lub zmniejszyć skutki kolizji z poprzedzającymi pojazdami
lub pieszymi. Kamera znajdująca
się z przodu pojazdu monitoruje
przestrzeń przed samochodem
i w przypadku zagrożenia informuje kierowcę dźwiękowo o możliwości wystąpienia kolizji. W przypadku
braku reakcji ze strony prowadzącego następuje automatyczne uruchomienie hamulców, aż
do całkowitego zatrzymania auta.
Do wyposażenia seryjnego Edge’a
należy także Intelligent Speed Limiter - inteligentny ogranicznik prędkości, który dzięki skanerowi Traffic
Sign Recognition rozpoznaje znaki
drogowe i dostosowuje prędkość
pojazdu do wartości ograniczenia.
DYNAMICZNE SILNIKI I NAPĘD
4x4
Bardzo ważną rolę w projektowaniu Edge’a odegrało bezpieczeństwo. Dlatego też nowy SUV

Forda otrzymał seryjnie napęd
na obie osie. Takie rozwiązanie
zapewnia płynne i niezauważalne dla kierowcy zmiany rozdziału momentu obrotowego pomiędzy wszystkimi kołami. Do jego
sterowania służy aż 25 czujników,
a załączenie napędu na obie
osie w proporcji 50:50 następuje w czasie krótszym niż 20 milisekund. Dzięki napędowi 4x4
zwiększa się przyczepność kół,
niezależnie od tego, czy poruszamy się po asfalcie, czy na
nieutwardzonych drogach. Jesienny wypad na grzyby, dojazd pod wyciąg narciarski, majówka w plenerze albo wakacje
z dala od miejskiego zgiełku wszystkie te miejsca są trudno
dostępne dla zwykłych aut. Ford
Edge 4x4 nie ma z tym problemu. Paleta silników składa się
z dwóch turbodiesli o mocy
180 i 210 KM. Podstawowa jednostka współpracuje wyłącznie

z 6-stopniową skrzynią manualną, mocniejsza - Twin Turbo - ze
skrzynią automatyczną.
Sześciostopniowa manualna
skrzynia biegów występuje wyłącznie ze 180-konnym bazowym turbo dieslem.
JEDEN SAMOCHÓD, TRZY
OBLICZA
Przyznajemy, że manualna
skrzynia biegów w dużym SUV-ie z dieslem nie wszystkim pasuje, ale taka konfiguracja Edge’a może odpowiadać kierowcom
szukającym oszczędności przy
zakupie. Jeśli już wydaje się ponad 166 000 zł (2.0 TDCi/180 KM
Trend), warto dopłacić 1850 zł za
pakiet Winter, zawierający podgrzewaną przednią szybę, kierownicę i przednie fotele. Mocniejszy diesel, współpracujący
z dwusprzęgłowym „automatem”
w wersji Titanium, to doskonała propozycja dla rodzin. Auto
jest dobrze wyposażone, ma
dynamiczny i oszczędny silnik
(spalanie jak w wersji 180 KM).
Edge w tej konfiguracji zapewnia wysoki komfort jazdy. Kierowcom, którzy lubią szybką jazdę
po zakrętach lub często poruszają się po autostradach, polecamy 210-konny wariant silnikowy, połączony z najbogatszą
wersją Sport. Pojazd wyposażony w adaptacyjny układ kierowniczy (dostosowuje przełożenie
do prędkości jazdy), sportowe
zawieszenie i 20-calowe koła
zapewnia frajdę podczas szybkiej jazdy.
W przypadku tej wersji polecamy zakup pakietu Luxury za
13100 zł z: tapicerką skórzaną,
elektryczną regulacją i wentylacją przednich foteli, podgrzewaną kanapą i otwieranym dachem
panoramicznym.
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Z Suzuki Baleno zdasz każdy test
20 nowych modeli tego, popularnego na polskich drogach
„japończyka”, właśnie zasiliło flotę Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu. Salon samochodowy P.U.H.
Auto – Complex z Wielogłów, będący autoryzowanym dealerem Suzuki wygrał bowiem przetarg na zakup nowych samochodów ogłoszony przez MORD, dlatego też przyszli kierowcy
zdający egzamin na prawo jazdy, będą testowali swoje umiejętności już tylko na samochodach tej właśnie marki.
Suzuki Baleno to model, który znakomicie wpisuje się swymi wymiarami zewnętrznymi w wymagania samochodów
miejskich i będzie rywalizował w segmencie aut do czterech
metrów długości. W porównaniu do oferty konkurujących z
Suzuki koncernów, model Baleno posiada atuty, które dają
mu już na starcie przewagę nad innymi samochodami podobnej klasy. A są nimi przede wszystkim, zaskakująca duża
pojemność i maksymalne wykorzystanie wnętrza, szczególnie odczuwalne dla pasażerów zajmujących tylne siedzenia.
Choć Suzuki Baleno to samochód o kompaktowych
wymiarach nadwozia, funkcjonalna i wygodna kabina zapewnia odpowiedni komfort jazdy nawet w czasie dłuższych podróży, a 355 litrowy bagażnik oferuje
największą pojemność w swojej klasie i pozwala wykorzystać Baleno nie tylko do codziennych zakupów,

REKLAMA

ale również do bliższych i dalszych, wakacyjnych wyjazdów z rodziną.
Ewentualni nabywcy Suzuki Baleno mają do dyspozycji dwa rodzaje silnika, nowy litrowy, turbodoładowany silnik
1.0. BOOSTERJET oraz silnik DUALJET o pojemności 1,2 litra,
ale bez względu na wybrany rodzaj, właściciel Suzuki Baleno może liczyć na niskie zużycie paliwa oraz niezwykle wysoką wydajność swojego samochodu.
Model Suzuki Baleno został przygotowany w czterech
wersjach – Comfort, Premium, Premium Plus i Elegance,
a każda z nich różni się pod względem dodatkowych udogodnień. Standardowe wyposażenie podstawowej wersji
Comfort obejmuje m.in. 6 poduszek powietrznych, system
ABS z EBD i BAS, ESP i TCS, TPMS, światła do jazdy dziennej
wykonane w technologii LED, klimatyzacja, zamek centralny, elektryczne sterowanie szyb przednich oraz spojler dachowy. Cena tego modelu zaczyna się już od 43 900 złotych. Wszystkie modele występują w dziewięciu wersjach
kolorystycznych.
Baleno podobnie jak inne modele Suzuki objęty jest 3-letnią gwarancją mechaniczną (z limitem do 100 tys. km) oraz
12-letnią gwarancją perforacyjną. Ewentualni klienci mogą
też skorzystać z programu Service Care 3+2, który oferuje
dodatkowe, dwuletnie ubezpieczenie od kosztów napraw.

www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 20 października 2016

IV
16

Najlepszy polski mechanik samochodowy

TIR-y to nie są zwykłe samochody
W zasadzie od dziecka reperował
wszelkie pojazdy. A ponieważ na
podwórku rodziców w Bereście nie
brakowało traktorów, małych fiatów i innego sprzętu mechanicznego, warunki do praktykowania były
wręcz idealne. W pierwszej klasie samochodówki samodzielnie złożył silnik żuka. Kilka tygodni temu po raz
drugi zdobył tytuł najlepszego mechanika w Polsce, zdobywając tytuł
Master of Mechanik 2016.

***
Krzysztof Romańczyk reperuje dzisiaj TIR-y w sądeckim Truck
Partnerze. Nieco ponad dwadzieścia lat temu zaczynał w zawodzie
od cerowania sypiących się radiowozów w wyjątkowo niedoinwestowanej wówczas policji. To była
świetna praktyka dla początkującego mechanika, bo zdezelowane auta policyjne z kilkusettysięcznym przebiegiem, wymagały
świętej cierpliwości. Ciągnęło go
jednak do wielkich samochodów,
a pierwsza z nimi przygoda przytrafiła mu się podczas półrocznego wyjazdu zarobkowego do
Szwecji, gdzie został kierowcą
wielkich ciężarówek.
- Samochody, które potocznie nazywamy tirami, to obecnie
pasjonujące urządzenia mechaniczne – opowiada o swojej pracy
Krzysztof Romańczyk. – Dzisiaj,
kiedy postęp technologiczny pędzi tak bardzo do przodu, samochody, z którymi mam do czynienia, trudno w ogóle porównywać
z pojazdami, na których uczyłem
się mechaniki. To komputery na
kołach. Zresztą wie o tym pewnie
każdy posiadacz nowoczesnego samochodu. Dawniej, kiedy
coś się popsuło, każdy sam podnosił maskę i majstrował. Dzisiaj usterkę sygnalizuje zapalenie się jakiejś kontrolki i trudno
poradzić sobie, bez diagnozującego problem komputera.

***
Nowe czasy w mechanice samochodowej najlepiej zresztą widać właśnie w wielkich firmach
przewozowych, a Nowy Sącz –
jak powszechnie wiadomo – jest
stolicą polskiego transportu. Dzisiaj kierowca zgłaszający gdzieś z
odległego miejsca usterkę, czeka
na serwisantów z danego kraju
obsługujących samochody w ramach gwarancji.
- Ale jeszcze całkiem niedawno tak wygodnie nie było – śmieje się Romańczyk. – Jak się nasz
TIR popsuł w Hiszpanii albo we
Francji, wsiadaliśmy w samochód osobowy i gnaliśmy przez
Europę naprawiać go na miejscu. Dlaczego? Bo jak kierowca
zgłosił awarię w piątek, to miejscowy serwis docierał do niego po weekendzie, części dowożono na środę, więc prawie cały
tydzień stał unieruchomiony. My
docieraliśmy do niego w sobotę,

a w niedzielę mógł jechać dalej.
Wiadomo, że w transporcie liczy
się czas i terminy, a popsute auto
zamiast pracować, tylko generuje koszty. Na szczęście dzisiaj
takie akcje naprawcze należą do
rzadkości, bo niemal cała flota
ZET Transport, to auta na gwarancji, obsługiwane na miejscu
przez serwisantów danej marki.

***
Żeby nie było wątpliwości,
Krzysztof Romańczyk uważa zawód kierowcy wielkiej ciężarówki za jeden z trudniejszych i najbardziej wymagających.
- Mechanik codziennie po pracy wraca do domu, kierowcy do
domu wracają co sześć tygodni,
bo w takich cyklach dzisiaj pracują przewoźnicy – mówi Romańczyk. – Trzeba kochać takie życie w drodze, kiedy kabina
ciężarówki całymi latami jest dla
ciebie domem. Oczywiście, że
dzisiejsze TIR-y to supernowoczesne i bardzo wygodne pojazdy, nie zmienia to jednak faktu,
że kierowcy są nieustannie poszukiwani, a chętnych brakuje.

***

nieustannie biegów, tylko jedzie
kilkaset kilometrów w jednym
rytmie. To sprzyja żywotności
silnika, choć jest to silnik wielki, bo 500-konny i spalający ok.
13 litrów na setkę.

Ale TIR-y to nie są zwykłe samochody. TIR-y to tytani wśród
pojazdów mechanicznych. Przeciętny posiadacz osobowego samochodu używanego do celów
prywatnych, jeśli wykręci 2530 tysięcy km rocznie, uchodzi
za przyklejonego do kierownicy, a przebieg 250 tys. km to dla
większości aut czas zasłużonej
emerytury, jeśli w ogóle takiego
przebiegu doczekają. TIR z przebiegiem miliona km nie jest czymś
szczególnym, a pokonanie rocznie
150 tys. km nie jest jakimś nadzwyczajnym wynikiem.
- Gdybyśmy osobowe auta
eksploatowali tak jak użytkowane są TIR-y, pewnie też moglibyśmy nimi przejechać kilka
razy więcej kilometrów niż przejeżdżamy – przekonuje Krzysztof
Romańczyk. – Kierowca wielkiej
ciężarówki nie zatrzymuje się co
chwilę na światłach, nie zmienia

Jak się zostaje najlepszym mechanikiem w Polsce? Według
Krzysztofa Romańczyka to bardzo proste:
- Trzeba się nieustannie uczyć,
być ciekawym nowych rozwiązań i codziennie przez wiele godzin pracować z samochodami.
Kiedyś nie wszyscy chętnie jeździli na szkoleniowe wyjazdy, a
ja zgłaszałem się przy każdej okazji. Wspominałem, że z każdym rokiem technologia idzie do przodu,
a jak nie jesteś ciekawy uczenia się nowości, to samochód zostawi cię daleko w tyle. Proszę
zwrócić uwagę, że dzisiaj w zasadzie nie kształci się mechaników samochodowych w dawnym
znaczeniu, dzisiaj dominuje mechatronika – czyli połączenie mechaniki z elektroniką, która zdominowała również motoryzację.

Nie ma w Nowym Sączu firmy
przewozowej, w której nie pracowaliby Ukraińcy. U nas jeździ
ich już osiemdziesięciu.

***

Jeśli w wielkim aucie coś szwankuje, to najczęściej właśnie układy elektroniczne.
I z nimi nie tylko najlepszy polski mechanik musi umieć sobie poradzić. W konkursie Master of Mechanik najpierw z teoretycznymi
eliminacjami, na które w tej edycji nie trzeba było nawet opuszczać
domu, wypełniając testy w internecie. Potem dziesiątka finalistów naprawia w Warszawie dziesięć popsutych TIR-ów, na co mają 20 minut.
Jeśli więcej osób usunie wszystkie
sprowokowane przez organizatorów usterki, decyduje czas, w jakim uporali się z problemem. Po raz
drugi już wszystkich konkurentów
wyprzedził Krzysztof Romańczyk.
Co w nagrodę? Pamiątkowa statuetka, weekend w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu i – co dla Romańczyka najcenniejsze – dużo darmowych
szkoleń, które pomogą mu być jeszcze lepszym. A już po powrocie do
Nowego Sącza, szefowie Jan Załubski i Dariusz Krupa, dorzucili jeszcze
premię finansową, dumni, że najlepszy polski mechanik pracuje właśnie
w ich firmie.
(MICZ)
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Toyota zwiększyła sprzedaż hybryd o ponad 100%

Polacy coraz bardziej doceniają samochody
hybrydowe, widząc w nich realną alternatywę dla
drogich w eksploatacji konwencjonalnych aut. Toyota co roku odnotowuje kolejne rekordy sprzedaży samochodów spalinowo-elektrycznych. W 2016
roku Toyota spodziewa się kolejnych sukcesów –
wskazują na to wyniki z 3 kwartałów tego roku.
• Sprzedaż hybryd Toyoty w Polsce od
stycznia do września 2016 wyniosła 5 562
egzemplarzy;
• Wzrost w stosunku do tego samego okresu 2015 roku o 106%;
• Sprzedaż Aurisa Hybrid – 2 789 egz. (wzrost
o 47% w por. do okresu styczeń – wrzesień
2015);
• Udział napędu hybrydowego w całkowitej
sprzedaży modelu wynosi 35%;
• RAV4 Hybrid od kwietnia do września
2016 roku uzyskał wynik sprzedaży 1 536
egzemplarzy;
• We wrześniu 2016 złożono 1 100 zamówień
na auta z napędem hybrydowym Toyoty.
Najpopularniejszym samochodem hybrydowym Toyoty w Polsce jest kompaktowy Auris
Hybrid, który utrzymuje się na wiodącej pozycji
niemal od początku swojej obecności na polskim
rynku. W ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku
Polacy kupili 2 789 egzemplarzy, o 47% więcej

niż rok wcześniej. Auto dostępne jest w wersji
hatchback oraz kombi (Touring Sports). Udział
napędu hybrydowego w ogólnej sprzedaży tego
modelu wzrósł z 27,5% w okresie od stycznia do
września 2015 roku do niemal 35% w tym roku.
Drugie miejsce wśród najchętniej wybieranych modeli hybrydowych zajął RAV4 Hybrid,
który zadebiutował w kwietniu tego roku. Do
końca września z salonów wyjechało 1 536
egzemplarzy.
Yarisa Hybrid kupiło do tej pory 1057 klientów, o 34 % (270 egz.) więcej niż w pierwszych
trzech kwartałach 2015 roku. Już 12,5% nowych
Yarisów opuszczających salony w tym roku to
hybrydy.
Debiut Toyoty Prius 4. generacji okazał się
spektakularnym sukcesem. Prius to pierwszy i
najpopularniejszy model hybrydowy na świecie,
którego globalna sprzedaż zbliża się do 4 milionów egzemplarzy. W Europie model jest flagową hybrydą Toyoty, wprowadzającą na rynek
najbardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz nową jakość. Sprzedaż rodziny Priusa w Polsce do końca września 2016 wyniosła 180 egzemplarzy.
Zainteresowanie hybrydami Toyoty rośnie niemal z miesiąca na miesiąc. We wrześniu klienci marki złożyli ponad 1100 zamówień na auta
z napędem hybrydowym. Ogromnym sukcesem
okazał się nowy hybrydowy crossover C-HR – w

ciągu 30 dni trwania przedsprzedaży zamówiono 480 aut hybrydowych.
Toyota, lider technologii hybrydowej i największy producent hybryd na świecie, oferuje obecnie w Polsce 5 modeli z tym napędem
z 5 najważniejszych segmentów. W tym roku
do salonów trafiły dwie nowości – RAV4 Hybrid
i Prius 4. generacji. We wrześniu tego roku ruszyła przedsprzedaż przełomowego, zupełnie
nowego crossovera C-HR, którego premiera
zapowiadana jest na początek przyszłego roku.
W 2017 roku będzie miał swój debiut także Prius
Plug-in Hybrid drugiej generacji, jedyny samochód hybrydowy w ofercie Toyoty zasilany dodatkowo z sieci energetycznej, którego zasięg
w trybie elektrycznym wynosi 50 km, zaś średnie zużycie paliwa to tylko 1 l/100 km.

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
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Najlepszy kierowca

W tej pracy trzeba mieć podejście do ludzi

- Nie spodziewałem się wygranej, to dla
mnie duże zaskoczenie – przyznaje Wojciech
Zygmunt, dodając, że choć wygrana bardzo
go ucieszyła, nie uważa, aby był lepszym kierowcą niż jego koledzy i koleżanki pracujący
na co dzień w sądeckim MPK. – Nie jestem
jakąś szczególnie wyróżniającą się osobą,
wszyscy jesteśmy dobrymi kierowcami –
podkreśla zwycięzca konkursu.
- W zasadzie w ogóle nie myślałem o tym,
że biorę udział w jakimś konkursie, może
trochę na samym początku – mówi Wojciech
Zygmunt, tłumacząc, że po prostu starał się
dzień po dniu dobrze wykonywać swoją pracę. A ma w niej bardzo duże doświadczenie,
bo w samym Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym pracuje już od 34 lat, w tym
od 20 jako kierowca autobusu.
- Praca kierowcy autobusu jest specyficzna, człowiek przewozi przecież ludzi. Trzeba mieć odpowiednie podejście, umieć się
zachować w różnych sytuacjach, bo w autobusie różnie bywa, na przykład może ktoś
zasłabnąć. Tak samo różne sytuacje spotyka
REKLAMA

FOT. TATIANA BIELA

Umiejętność swobodnego i bezpiecznego prowadzenia pojazdu, znajomość przepisów ruchu drogowego oraz podstaw pierwszej pomocy przedmedycznej, a także kultura osobista i zdolność
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Takimi cechami powinien wykazać się kierowca Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym
Sączu, aby móc uzyskać zaszczytny tytuł „Najlepszego kierowcy roku”. Tak jak Wojciech Zygmunt,
laureat tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu.

się na drodze. Trzeba mieć mocne nerwy,
żeby sobie poradzić. I na przykład pogodzić
punktualność wymaganą przez rozkład jazdy z różnymi wydarzeniami na drodze, które mogą opóźnić naszą pracę.
A zdolność radzenia sobie w takich właśnie
sytuacjach sprawdzano poddając kierowców
testom z umiejętności udzielenia pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz ze sprawności w prowadzeniu pojazdu i w jeździe ekologicznej oraz ekonomicznej.
Choć praca kierowcy autobusu jest bardzo
stresująca „Najlepszy Kierowca 2016 roku”

nie żałuje, że wybrał taką ścieżkę kariery zawodowej. – Od zawsze moją pasją było prowadzenie samochodu i w ogóle podróże. Zawód kierowcy mi się podoba, i gdybym miał
powtórnie wybierać, chyba wybrałbym tak
samo – zapewnia.
Wojciech Zygmunt, poza tytułem „Najlepszego Kierowcy” otrzymał dyplom, statuetkę i 1,5 tys. zł oraz nagrodę rzeczową. Dla
wszystkich laureatów ufundowano też zestawy głośnomówiące, natomiast wśród glosujących rozlosowanych zostało piętnaście Kart
Miejskich z doładowaniem w wysokości 50 zł.

Rywalizacja w tym roku miała rozbudowaną dwuetapową formułę, na którą składało się
głosowanie pasażerów oraz wewnętrzne testy sprawdzające zarówno wiedzę teoretyczną
kierowców jak i ich umiejętności praktyczne.
Sam konkurs, organizowany przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym
Sączu oraz Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego ma na celu kształtowanie pozytywnego
wizerunku transportu publicznego w mieście.
Ma zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z komunikacji miejskiej. Konkurs trwał
od 15 sierpnia do 30 września, a pasażerowie
mogli wybierać swoich kandydatów głosując
SMS-owo i przez specjalny formularz online,
jak i za pomocą tradycyjnego formularza wrzucanego do urny w Punktach Obsługi Klienta.
TATIANA BIELA

Laureaci konkursu na najlepszego
kierowcę MPK 2016 r.
Miejsce 1. – Wojciech Zygmunt
Miejsce 2. – Ewa Kos
Miejsce 3. – Leszek Gadzina
Wyróżnienia:
Bogusław Golonka
Kazimierz Ciągło
Paweł Iwański
Zbigniew Gabryś
Jan Gamoń
Beata Stypka–Marczyk
Iwona Koział
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Zapraszamy na promocyjną
wymianę piór wycieraczek!

STACJA PALIW
TERAZ NOWA-LEPSZA CENA
PALIWA DOSTARCZA ORLEN

WKRÓDCE BUDOWA MYJNI
ORAZ PRZEBUDOWA OBIEKTU

STARY SĄCZ - CYGANOWICE 100 TEL.18-446-16-04

SERWIS OGUMIENIA

ul. Piramowicza 1A
tel. 18 442-03-48
OPONY - FELGI - AKUMULATORY - BAGAŻNIKI - OLEJE
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Moje piewsze auto

Miłość kobiety do samochodu
Marika Dyrek, uczennica klasy maturalnej Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu,
od dziecka pasjonuje się samochodami. Jej dziadek i tata ukończyli sądecką samochodówkę. Teraz ona podtrzymuje rodzinną tradycję. Pomimo
tego, że Marika nie uczy się na kierunku mechanicznym, lecz logistycznym, doskonale poradziła sobie z odrestaurowaniem swojego pierwszego samochodu - Volkswagena T3.

Marika od dziecka miała kontakt z samochodami. W jej rodzinie pasja do motoryzacji trwa już od pokoleń. Dziadek związany był
z mechaniką i transportem, a potem tata, który obecnie jest przedsiębiorcą.
Samochodowe zainteresowania to dla pasjonatki motoryzacji inspiracja do działania.
- W samochodówce uczę się na kierunku technik logistyk. Z samą mechaniką nie
mam za wiele do czynienia, ale w tych sprawach bardzo pomaga mi moja rodzina. Cały
mój wolny czas i ciężko zarobione pieniądze
poświęcam na prace związane z odnową Bulinka - tak nazywam mojego Volkswagena
- mówi Marika.
Właśnie jej, uczennicy kształcącej się
w kierunku logistyki, udało się 30 września
zorganizować imprezę motoryzacyjną na płycie sądeckiego rynku - „ExitTunedCars”.
- Zlot samochodów tuningowanych
uczniów naszej szkoły zorganizowaliśmy już po raz trzeci. Celem imprezy jest
zaszczepienie w młodzieży chęci do pracy i zachęcenie, by dążyli do swoich celów, których niestety w dobie komputerów
i elektroniki brakuje. Dominuje lenistwo
i próba wykorzystania ciężkiej pracy rodziców. Zorganizowałam to wydarzenie
w ramach mojej praktyki, gdzie mogłam
wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę wspomina Marika. Razem ze swoimi kolegami postawiła w tym roku na jakość,
nie ilość samochodów, dlatego aby wziąć
udział w zlocie, trzeba było przejść specjalną selekcję.
- Na zlot dostały się tylko te samochody,
które wyróżniają się spośród innych. Mieliśmy pod sądeckim ratuszem stosunkowo niewiele miejsca, więc musieliśmy wybrać najlepszą trzydziestkę. Każdy włożył
w przygotowanie swojego samochodu całe
serce, co było widoczne podczas imprezy. Nie
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Jak pokochała auta

Celem imprezy jest zaszczepienie w młodzieży chęci do pracy
i zachęcenie, by dążyli do swoich celów, których niestety,
w dobie komputerów i elektroniki, brakuje. Dominuje lenistwo
i próba wykorzystania ciężkiej pracy rodziców
są to samochody seryjne, wszystkie były
w pewnym stopniu modyfikowane - przekonuje Marika.

Dziewczyna w samochodówce
Na początku wszyscy dziwili się jej decyzji o rozpoczęciu nauki w Technikum Samochodowym. Z czasem jednak zrozumieli, że
motoryzacja, samochody i wszystko co z tym
związane, to właśnie to, co kocha.
- Dziewczyna w samochodówce to rzadkość. Jest nas bardzo niewiele, dlatego fakt
ten budzi wśród ludzi szok, ale i zainteresowanie. W mojej klasie jestem jedyną dziewczyną. Wydaje mi się, że moi koledzy cieszą
się z tego powodu - opowiada uczennica, według której samochodówka daje wiele możliwości, a ona sama chce pokazać wszystkim
spoza środowiska szkoły, co tak naprawdę
się tam dzieje.
- Dla wielu ludzi samochodówka to zwykła szkoła, gdzie zdobywa się głównie teorię.

Sprzedam Citroen C4 Grand Picasso 1.6 e-HDi (112 KM), diesel 2012 rok
przebieg 87 000 km Cena: 39 900 zł Tel. 500126009.

Poprzez organizację ostatniego zlotu mogliśmy pokazać, że ta szkoła to również praktyczne wykorzystanie zdobytych na lekcjach wiadomości, nie tylko logistycznych,
ale również mechanicznych. Uczestniczyć
w nim mogli tylko uczniowie, których samochody przeszły różne modyfikacje - podkreśla Marika.

Mój pierwszy samochód
Volkswagen T3 jest pierwszym samochodem Mariki. Jego historia rozpoczęła się
w 1987 r. Rodzina Mariki kupiła go w Niemczech za okazyjną cenę, równowartość 200
euro. Auto było w pełni sprawne, jednak
w kiepskim stanie wizualnym. Z czasem samochód zaczął nabierać wyglądu.
- „Bulinek”, tak go nazywam, jest
z nami już ponad 10 lat. Początkowo służył
jako samochód roboczy mojego taty, później stał niewykorzystany w garażu. Pewnego jesiennego popołudnia zrodziła się

w mojej głowie wizja całkowitej przemiany.
Zrobiłam projekt, plan działania, a następnie podzieliłam się pomysłem z moją rodziną. Nie musiałam długo ich przekonywać.
Wszyscy byli pozytywnie nastawieni do całego projektu. Celem było przerobienie go na
campera, którym w przyszłości będziemy
mogli tanim kosztem zwiedzać świat. Zaczęliśmy od mechanicznej strony, wymiany silnika i kilku części, a następnie przeszliśmy do wyczyszczenia karoserii z rdzy,
zabezpieczenia i pomalowania. Następnym
krokiem było wnętrze samochodu. Wstawiliśmy szafeczki i kanapę, którą można
rozłożyć jak łóżko, pomalowaliśmy ścianki i położyliśmy dywan. Wszystko zrobiliśmy wspólnymi siłami razem z tatą i bratem. Gdy skończyliśmy, przyszedł czas na
jazdę próbną. Na pierwszą wyprawę wybraliśmy się w Bieszczady. Przejechaliśmy
ponad 750 km bez żadnej awarii. Od tej pory
zwiedziliśmy już praktycznie całą Polskę.
W tym roku dotarliśmy również nad polskie morze. Mam w stosunku do niego wiele planów, ale na wszystko przyjdzie jeszcze czas – zapowiada Marika.

Samochód z imieniem na całe życie
Camper dziewczyny ma swoją specyficzną nazwę - „Bulinek”. Imię samochodu jest
umieszczone na przedniej szybie pojazdu, co
budzi uśmiech na twarzach przechodniów.
- Podobno w Niemczech nazywają te samochody Bulikami – przyznaje dziewczyna. Jednak chciałam, aby nazwa ta była oryginalna i łatwa do zapamiętania, stąd właśnie
Bulinek, który jest i, mam nadzieję, będzie
ze mną do końca. Mam do niego wielki sentyment, ponieważ jest to mój pierwszy samochód. Wiele już z nim przeżyłam, zawsze przywołuje dużo miłych wspomnień
i przygód. W przyszłości zamierzam tworzyć inne projekty samochodów, jednak Bulinka nigdy nie wymienię na nowszy model.
Na zloty motoryzacyjne zamierzam jeździć
właśnie nim.
ALICJA AUGUSTYN

Wszystkie podróże, wyjazdy i prace nad samochodem Marika opisuje
na specjalnej stronie na Facebooku:
www.facebook.com/BulinekT3

Sprzedam KIA Rio 1.1 CRDi (75 KM) rok 2012 przebieg 78 000 Cena
26 900. Tel. 665270230.

