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j Mularczyk chce
sprawdzenia
Dobosza,
Dobosz pozywa
Mularczyka, ale
zaraz potem już
go nie pozywa.
Wyborco, spróbuj
nadążyć, o co tutaj
chodzi?
Więcej na:
www.sacz.in
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KANDYDACI
WIDZIANI
Z PROFILU

j Jezioro
Rożnowskie
płytsze o 6 metrów
i 24 centymetry.
Dlaczego?J
Str. 2

Zobacz, jak kandydaci
na posłów promują
się na portalach
społecznościowych
i sprawdź, czy już
wiesz, na kogo chcesz
głosować.

j Tu będziecie
pracować
i tu umierać!
J Str. 3
j Dramatyczna
sytuacja rodziny
Rysiewiczów!
Możesz pomóc!
J Str. 6

J Str. 8–9

j Katarzynie
Gajdosz zakręciło
się w głowie
od karuzeli
pod zamkiem.
J Str. 10–11
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OSTEOPOROZA

• BADANIE DENSYTOMETRYCZNE:
KRÔGOSUP, BIODRO-SZYJKA
KOùCI UDOWEJ

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

DIAGNOSTYKA:

CHIRURGIA JEDNEGO DNIA:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• USG,
– tarczyca, jama brzuszna,
sutek, stawy, jĝdra,
Ūlinianki, wĸzŕy chŕonne
• USG naczyŘ
– COLLOR DOPPLER
• HOLTER EKG
• EKG
• KTG
• CYTOLOGIA
• PERYMETR – badanie
pola widzenia
• PACHYMETRIA
ANALITYKA

• Okulistyka m.in.
ZAÆMA, gradówka,
skrzydlik, plastyka powieki,
kĸpki, sondowanie
i}pŕukanie kanalików ŕzowych

Chorób Metabolicznych
Endokrynologiczna
Osteoporozy
Chorób wewnĸtrznych
Kardiologiczna
Okulistyczna
Ginekologiczno-Poŕoƅnicza
Laryngologiczna
Neurologiczna
Reumatologiczna
Chirurgii Ogólnej
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Chirurgii Naczyniowej
Medycyny Pracy

NZOZ „OSTEODEX”
Centrum Wielospecjalistyczne Poradnia Osteoporozy
i Chorób Kostno-Stawowych
ul. Grunwaldzka 62, 33-300 NOWY SßCZ
tel. 18 547-51-62, fax 18 547-51-63
osteodex@op. pl, www.osteodex.pl

• Chirurgia Ogólna m.in.
przepuklina, kaszak,
wŕókniak, tŕuszczak,
guzki piersi, ƅylaki odbytu,
biopsja mamotomiczna
• Chirurgia Naczyniowa m.in.
ƅylaki koŘczyn dolnych
metoda tradycyjna
i}laserowa
• Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna m.in.
ARTROSKOPIA, cieŪŘ
kanaŕu nadgarstka, haluks,
usuniĸcie zespolenia,
wrastajĝcy paznokieġ
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Z drugiej strony
1 5 W R Z E Ś N I A ( 1772 ) Sądecczyzna
w ramach rozbiorów Polski włączona
została do nowej austriackiej prowincji – Galicji.
( 1 9 3 7 ) w związku z budową zapory
w Rożnowie, rozpoczęto prace mające na celu skierowanie Dunajca do
prowizorycznego koryta.
(1975) otwarto Sądecki Park Etnograficzny, znajdowało się w nim wówczas 26 obiektów.
1 6 W R Z E Ś N I A ( 1939 ) w okolicach Oleszyc k. Lubartowa zginął generał Józef Kustroń, związany z Nowym Sączem i tu pochowany. Urodził
się 16 października 1892 r. w Stryju.
W Nowym Sączu jedna z ulic oraz Zespół Szkół Mechaniczno–Elektrycznych noszą jego imię.
1 8 W R Z E Ś N I A ( 1876 ) otwarty został główny odcinek kolei
tarnowsko–leluchowskiej.
( 1 8 9 3 ) w Limanowej założono
gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W budynku Zygmunta
Marsa urządzono salkę gimnastyczną oraz teren pod boisko. Przyrządy
gimnastyczne – metalowe poręcze,
drążek amerykański i odskocznię,
podarował adwokat Karol Młodzik.
( 1 9 4 4 ) urodził się Jan Bielak, przewodnik beskidzki i ratownik GOPR,
słynny gospodarz schroniska na
Przehybie. Zginął tragicznie 17 grudnia 1994 r.
1 9 W R Z E Ś N I A ( 1998 ) w Nowym
Sączu otwarto krytą pływalnię. Budowa basenu trwała 13 miesięcy,
a kosztowała 7 mln zł. Jako pierwsi do
wody wskoczyli w krawatach i garniturach prezydenci Andrzej Czerwiński
i Leszek Zegzda.
2 0 W R Z E Ś N I A ( 178 3 ) decyzją cesarza austriackiego Józefa II utworzona została diecezja tarnowska, w skład której wchodzi do dziś
Sądecczyzna.
( 2 0 0 5 ) cztery wyroki dożywotniego
więzienia wydał Sąd Okręgowy w Nowym Sączu na członków gangu „Ala
Capone”.

Daj się
złowić
w sieć:

www.sacz.in

Marek Kamiński nagrywa film
w Beskidzie Sądeckim

Miasto
galerii

5 września w Tyliczu padł pierwszy klaps na planie
najnowszego filmu z udziałem Marka Kamińskiego.
Podróżnik stanął przed kamerą Wojciecha Szumowskiego, uznanego dokumentalisty. Powodem ponownego spotkania obu panów jest praca nad filmem podróżniczo–przyrodniczym, powstającym
na zlecenie Kropli Beskidu, w którym Marek Kamiński odkryje i pokaże unikalne w Polsce zagłębie wód mineralnych.
Beskid Sądecki, ze względu na unikalną budowę
geologiczną, to wyjątkowe i cenione zarówno w Polsce, jak i w Europie zagłębie wód mineralnych i źródlanych wykorzystywanych w celach leczniczych
i spożywczych. Swoim składem tutejsze wody przypominają te występujące w Masywie Centralnym we
Francji z jego słynnym uzdrowiskiem Vichy.
– Tu, w wodnym zagłębiu Polski, wyraźnie
można poczuć, czym dla człowieka jest czyste źródło – mówi Marek Kamiński. – Po moich podróżach
na bieguny i pustynie, jestem zauroczony unikalnymi miejscami w Polsce, z ich wspaniałą, nieskażoną naturą. Odkrywam je dla siebie i innych.
Tym razem chcę pokazać ludziom tereny wokół Tylicza, gdzie człowiek żyje z przyrodą w symbiozie.

Do redakcji DTS zadzwonił były wojewoda nowosądecki, a obecnie
kanclerz Politechniki Krakowskiej
Lucjan Tabaka. Z naszymi Czytelnikami chciał się podzielić pewnym
spostrzeżeniem:

Na planie zdjęciowym podróżnik ponownie spotkał się z Wojciechem Szumowskim, z którym realizował już kilka projektów.
– To miejsce jest unikalne. Tutaj ludzi i naturę łączy historia i… woda. Tylicz to ostoja. Chcemy ją razem z Markiem pokazać – dodaje Wojciech Szumowski.
Premiera filmu planowana jest na 29 września
2011 roku.
Źródło i fot. Coca–Cola Poland Services

Liczba tygodnia
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– o tyle centymetrów obniżył się poziom wody w Jeziorze Rożnowskim.
To moment kulminacyjny wypuszczania wody, a jednocześnie rekord
w historii tego zbiornika. Teraz przez
trzy dni prowadzony będzie remont
betonowych przepustów na zaporze
w Rożnowie.
– Poziom wody w jeziorze był już
obniżany o ponad 6 m w 1993 i 1997
roku, ale od tamtej pory powodzie naniosły muł i tym razem wrażenie jest
znacznie większe. W rejonie Tęgoborzy i Siennej wody nie ma w ogóle – mówi Zygmunt Paruch, dyrektor
Zespołu Elektrowni Wodnych Rożnów.
Obniżenie poziomu wody o 6 metrów i 24 centymetry w jeziorze było
konieczne ze względu na planowany
na ten tydzień remont betonowych
przepustów w zaporze.
– Podczas powodzi przez zaporę przechodziły między innymi
pnie drzew, przez co w elementach

SMS
Sącz sądami stoi

betonowych pojawiły się ubytki. Jest
ryzyko, że przy kolejnej wielkiej wodzie
będzie przelewać się przez nie woda.
Prace są więc konieczne – tłumaczy Jerzy Mróz, prezes zarządu spółki Zespół Elektrowni Wodnych Rożnów.
W weekend zbiornik Jeziora Rożnowskiego stał się więc atrakcją turystyczną. Całe rodziny przyjeżdżały zobaczyć, jakie tajemnice na dnie kryje
woda. Z niedowierzaniem patrzyły na
śmieci i całe konary drzew, które zostały tu naniesione przez lata. Wiele
osób zastanawiało się, czy ktoś wykorzysta okazję, aby je usunąć.
– Na posprzątanie całego terenu potrzeba by dużo czasu i środków.
Sprzątamy więc tylko tam, gdzie sytuacja jest szczególnie zła, czyli w rejonie Lipia i Koszarki – mówi Zygmunt
Paruch.
Podnoszenie poziomu wody rozpocznie się w czwartek.
– Ciężko jest dziś określić tempo
tego procesu, ponieważ zależy on od
pogody – tłumaczy dyrektor Paruch.
(TASS)

FOT. BARBARA PORZUCEK

Tydzień w kalendarzu

A jednak będzie sąd. Nie, nie! Broń
Boże nad kimś. Będzie sąd z krwi
i kości, a raczej ze szkła i aluminium. Prawdziwie wypasisty
„szklany dom”. Może nie dla ludu,
o jakim marzyło się Żeromskiemu,
ale jednak. Jest w tym jakaś ironia, że inwestycje drogowo–mostowe, które są dla mieszkańców
jak tlen i hemoglobina w jednym,
stoją w kolejce, od kilkunastu lat
nie mogąc doczekać się realizacji. A tu proszę. Parę tygodni temu
padło hasło, że sąd w Sączu jest
potrzebny, a dziś decyzja już zapadła. Na „tak” oczywiście. Słowem „mówisz i masz”. Nawet gotowiuśki projekt, lokalizacja i 50
baniek też się od razu znalazły niczym wyjęty z kapelusza królik. No cóż, w końcu oskarżeni nie
mogą odbywać wielomiesięcznych procesów w pomieszczeniach bez klimy, bo jeszcze by
się do Strasburga poskarżyli za nieludzkie traktowanie. Kto
wie, może skończyłoby się nawet na wypłacie odszkodowań za
uszczerbek na szlachetnym zdrowiu, a miasto musiałoby dorzucić
w pakiecie dożywotni bilet MPK.
Gratis, rzecz jasna. A nam wydaje
się, że odkryliśmy tajemnicę, skąd
ta nasza słabość do sądów. Otóż
jedna z etymologii, czyli genezy
nazwy Sącz wywodzi ją od legendarnego Sądka. I wszystko jasne.
(JARO)

– Z powodu licznych obowiązków rzadko, niestety, mam okazję bywać w Nowym Sączu. Żałuję, bo darzę to miasto ogromnym
sentymentem. Jednak to, co zastałem podczas ostatniej wizyty, nieco mnie zaskoczyło.
Zdumiewa wielka ilość galerii
handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych. Czytałem
niedawno w prasie raport Polskiej Rady Centrów Handlowych.
Według niego na tysiąc krakowian przypadają obecnie 442
m kw. nowoczesnej powierzchni handlowej. Dla porównania Nowy Sącz ma ten wskaźnik
niemal dwa razy wyższy, bo aż
780 m kw., wyższy też niż w Tarnowie, gdzie wynosi 699 m kw.
Cieszę się, że Nowy Sącz jest na
pierwszym miejscu w Małopolsce, ale czy powinien przodować akurat w takiej kategorii?
Jak słyszę i czytam na tym jednak nie koniec, bo rozbudowuje
się największa z obecnych galerii, a w przyszłym roku ma być
oddana do użytku jeszcze jedna,
większa niż wszystkie inne!
Zastanawiam się, czy to rzeczywiście dowód postępu i rozwoju gospodarczego miasta? Bo
albo sądeczanie są bardzo zamożni – z czego należałoby się tylko cieszyć i życzę, aby tak było
– albo jest to wyniszczająca konkurencja handlowców. Tylko co
z tego mają mieszkańcy? Na pewno łatwość dokonywania zakupów
i miejsca pracy – oby dobrze płatnej – w handlu i na budowach kolejnych świątyń konsumpcji. Ale
perspektywy gospodarczej nie ma
w tym na pewno.
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Historia

Tu będziecie pracować i tu umierać
17 września mija 72. rocznica
pierwszego aktu sowieckiej
agresji na Polskę
Od śmierci głodowej uratowały nas susły i stepowa cebula. Kazaczki nauczyły mnie, jak ją kisić
na zimę. Po powrocie do Polski, kiedy już byłam
na studiach rolniczych, trafiłam w rejon, gdzie
rosła roślinność stepowa. Pozbierałam cebulę i ukisiłam, jak wtedy. Boże, jakie to było paskudne, nie dało się jeść, a wówczas, na zsyłce,
to był rarytas – o swoim pięcioletnim pobycie
na Syberii opowiada DTS Barbara Staniszewska
z Gorlic, członkini Sądeckiego Stowarzyszenia
Pamięci Sybiru w Nowym Sączu.
Był piękny, słoneczny dzień. Staliśmy na podwórku z tatą, przed naszym domem w Samborze. Nagle nad naszymi głowami przeleciały samoloty. „To nasi lecą nam na pomoc” krzyknął
mój ojciec i ledwo wypowiedział te słowa rozległ się huk bombardowania. Tak, jako sześciolatka zapamiętałam początek II wojny światowej. Przed oczami staje mi także obraz pięknie
maszerujących niemieckich żołnierzy w eleganckich mundurach. Kilka dni później patrzyliśmy już na mniej efektownie ubranych Rosjan:
mundury obszarpane, karabiny wiszące na jakiś sznurkach. Tylko słuchając rozmów dorosłych, mogłam się domyślać, że dzieje się coś
bardzo niedobrego.
Tuż po 17 września dwóch żołnierzy wraz
z oficerem NKWD przyszło do domu aresztować ojca [Stanisław Pazgan, sędzia sądu grodzkiego w Samborze, aplikaturę robił w Nowym
Sączu – przyp.red.], uznali go za wroga towarzysza Stalina. Na szczęście tego dnia zdążył
już wyjść. Wrócili po pół roku 23 marca 1940 r.
w Wielką Sobotę. Tatuś nie chciał wcześniej uciekać, czuł się odpowiedzialny za mamę i czworo
dzieci. Ostatnie, co pamiętam, to roztrzęsione
jego ręce, gdy weszli do domu. Leżałam w łóżku chora. Ojciec podszedł do nakastlika i nerwowo ściągał obrączkę, sygnet i zegarek. Zabrali go.
Już więcej go nie zobaczyłam. Dopiero po 54 latach dowiedzieliśmy się, że zginął zamordowany w więzieniu w Kijowie.
Po nas – mamę, siostry Marię (10 lat) i Krysię (2,5 roku) oraz brata Andrzeja (6 lat) przyszli 13 kwietnia 1940. To był już drugi transport
wywózki na Sybir. Mama była mądrą kobietą,
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Przed lepianką w kołchozie.

ZDJĘCIA ARCH. BARBARY STANISZEWSKIEJ

wiedziała, że w końcu i nas zabiorą, więc była
przygotowana. Oficer, który zjawił się u nas o 3
rano, okazał się dobrym człowiekiem. Podpowiedział, co zabrać i ostrzegł, by wszystko mieć
przy sobie, niczego nie oddawać do wagonu–
magazynu. Poza ubraniami, garczkami, jedzeniem, mama spakowała 10 tomów dzieł Adama
Mickiewicza. Na szczęście nikt jej nie zabronił, a my na zesłaniu uczyliśmy się z nich języka
polskiego. „Pana Tadeusza” znałam na pamięć.
Mam te książki do dziś.
Naszym miejscem przeznaczenia był kołchoz
Put’Komuna, czyli Droga Komunizmu. Zamieszkaliśmy w lepiance, którą dzieliliśmy z koreańską rodziną Filipa Paka. Zaraz po przyjeździe
predsiediatel kołchoza [przewodniczący kołchozu] przywitał nas słowami: „No więc przyjechaliście tu, tu będziecie pracować i tu umierać”.
Mamę przydzielono do ładowania zboża nocą na
ciężarówki. Rosjanki nauczyły polskie kobiety podkradać zboże, mówiąc, że inaczej z głodu umrą i one, i ich dzieci. Od tego czasu Polki
wiedziały, że ta praca jest dobra, podczas której mogły coś ukraść do jedzenia. Później mama
musiała ciągnąć zdechłe konie, by zakopać je na
stepie. Ciężko harowała również przy żniwach.
Kolejną pracą, do której ją przydzielono, było
trucie susłów, szkodników upraw zbożowych.
Ale te susły uratowały nam życie…
Rok 1943 był rokiem strasznego nieurodzaju. Z głodu umierały zwierzęta, umierali ludzie.
Byliśmy ostatnią polską rodziną, która jeszcze została w Put’Komunie. Kto mógł, uciekał

Rodzeństwo Pazganów - Andrzej, Maria, Barbara i Krystyna
- pół roku po powrocie z Kazachstanu. Wrzesień 1946 r.

stamtąd do innego kołchozu. Mamie, która była
jedynym żywicielem rodziny, było ciężko. Nikt
nie chciał jej przyjąć z czwórką małych dzieci. Za dużo buź do wykarmienia. Nie opłacało
się. Musieliśmy z bratem sami zadbać o jedzenie. Chodziliśmy na cały dzień do stepu i łapali
susły. Andrzej je skórował, a mięso przynosiliśmy do domu. Zbieraliśmy też stepową cebulę.
Kazaczki nauczyły mnie, jak ją kisić na zimę.
Po powrocie do Polski, kiedy już byłam na studiach rolniczych, profesorka zabrała nas w rejon, gdzie rosła roślinność stepowa. Nazbierałam tej samej cebuli i ukisiłam, jak wtedy. Boże,
jakie to było paskudne, nie dało się jeść. A wówczas, na zsyłce, to był nasz przysmak. Wyruszając w step, w każdym kamieniu widziałam
chleb. Człowiek o niczym nie myślał, tylko o jedzeniu. Puchliśmy z głodu. Wciąż widzę Wasiliska, rumuńskiego chłopca, który któregoś dnia
przyszedł do nas do lepianki. Mama przyrządzała podpłomyki, podała mu, a on już był tak napuchnięty, że nie zdołał przełknąć ani kawałka.
Przekroczył próg drzwi i upadł martwy.
W końcu mamie udało się za ostatnią koszulę tatusia, którą trzymała na jego powrót, kupić
od predsiediatiela sanie i parę wychudzonych
wołów. Po ciężkiej przeprawie przez zaśnieżone
stepy dotarliśmy do innego kołchozu.
Od listopada 1944r. żyliśmy na Ukrainie.
Było lepiej. Łagodniejszy klimat. Nie cierpieliśmy z głodu.
Po sześciu latach tułaczki wróciliśmy do Polski. O tym, co przeżyliśmy, głośno nie wolno

nam było mówić. Nie mogę jednak powiedzieć,
by ktokolwiek odmówił nam wówczas pomocy.
Świadectwo prawdzie mogliśmy jednak dać dopiero po kilkudziesięciu latach. Teraz, działając
w Stowarzyszeniu Pamięci Sybiru, włączam się
w różnego rodzaju inicjatywy, upamiętniające
zesłańców Sybiru. Szczególnie mocno w akcję
„Pamiętamy i poszukujemy”, której celem jest
odnalezienie i oznaczenie specjalnymi emblematami nagrobkowymi miejsc pochówku wszystkich, którzy przeżyli Golgotę Wschodu. Należy
im się pamięć i szacunek.
Spisała KATARZYNA GAJDOSZ
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Ekspresowa

POCZTA
ROWEROWA
w Nowym Sączu

Zadzwoń

519 862 447
Zamiast stać
w korku
nadaj przesyłkę
pocztą rowerową

Sklep Medyczny M O N I M E D Nowy Sacz ul. ¾ywiecka 36
oferuje sprzÙt i wyroby medyczne dla klientów indywidualnych,
instytucji i gabinetów lekarskich:

• korektory postawy, stabilizatory, ksztaŕtki rehabilitacyjne
• artykuŕy przeciwƅylakowe, bezuciskowe,
• wkŕadki ortopedyczne, podpiĸtki, kliny na halluksy,
• sprzĸt toaletowy do pielĸgnacji osób leƅĝcych,
• wyroby przeciwodleƅynowe,
• podkŕady nieprzemakalne, wkŕadki urologiczne,
• taŪmy do ġwiczeŘ, piŕki, drabinki,
• poduszki ortopedyczne i herbaciane,
• nawilƅacze powietrza, inhalatory,
• zaopatrzenie gabinetów lekarskich
• jednorazowy sprzĸt medyczny

Sklep czynny od poniedziaku – piƅtku, w godzinach 10-17.
Zapraszamy równieŤ do zakupów w naszym sklepie internetowym:
www.monimed.pl
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Idealne miejsce na Twoją reklamę: www.sacz.in
MUZYCZNE
UMIŁOWANIE PANA
W ZABAWIE

SMS

Wystartował cykl koncertów
w Zabawie. Młodzi ludzie z Diecezji
Tarnowskiej spotkali się w stodole
obok Sanktuarium Błogosławionej
Karoliny Kózkówny, by poprzez
muzykę i śpiew wielbić Pana Boga.
Przyszło około sto osób – jedni
z ciekawości, inni z tęsknoty
za pielgrzymkową atmosferą.
Pierwsze muzyczne spotkanie
w Zabawie, położonej przy
trasie z Żabna do Szczurowej,
było bowiem spotkaniem
popielgrzymkowym. Młodzież
posadziła drzewka – symbol
łączności ze Światowymi Dniami
Młodzieży w Madrycie, które
odbywały się w czasie tegorocznej
Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na
Jasną Górę.

Czuj, czuj, czuwaj!
Wygląda na to, że wybory bez odrobiny fałszerstwa to jak prawdziwy banknot bez nominału. Przynajmniej w Nowym Sączu. Na
szczęście nad wszystkim czuwa czujne oko szefowej Państwowej
Komisji Wyborczej, która, analizując setki list z tysiącami podpisów
poparcia, w ułamku sekundy potrafiła wyłowić ten podejrzany. Teraz dyrektorka PKW albo powinna dostać nagrodę, albo cała rzecz
wydaje się „dęta” jak słynna orkiestra w piosence Haliny Kunickiej.
Tym bardziej, iż wzbudzający nieufność podpis należeć miał rzekomo do dawnej koleżanki z pracy szefowej PKW, której to podpis zapadł jej w pamięć niczym pierwszy pocałunek. Z autopsji wiemy, że
zbieranie podpisów to najprostsza metoda na medialne pogrążenie
przeciwnika. W praktyce bowiem nikt z kwestujących przy stolikach
lub kołatających do drzwi nie sprawdza danych podawanych spontanicznie i naprędce przez obywateli. O pomyłkę jest więc równie
łatwo, jak o zwykłą mistyfikację, czyli wkrętkę. W przypadku tego
drugiego wystarczy już tylko „życzliwy” telefon, że na liście popierającej PiS znalazło się nazwisko np. Andrzeja Czerwińskiego i skandalik gotowy. Od czegóż jest jednak pani Maria z PKW.
(JARO)

Więcej na: www.sacz.in
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Areszt domowy zamiast więzienia
Z S Ą D U . Już 24 skazanych otrzymało od sądeckiego Sądu Okręgowego zgodę na odbycie kary pozbawienia wolności we własnym domu.
Dziś 11 z nich z nadajnikiem na nodze lub ręce chodzi do pracy, pracuje w polu, zajmuje się dziećmi i robi
zakupy w Nowym Sączu, Nawojowej,
Mszanie Dolnej, Jabłonce i innych
miejscowościach w regionie.
Pierwszy wniosek o możliwość odbycia kary w ramach dozoru elektronicznego wpłynął do sądeckiego
Sądu Okręgowego w październiku ubiegłego roku. Niedługo potem zamiast trafić do więzienia,
skazany otrzymał tak zwaną „obrożę” – czyli przypominający duży
zegarek nadajnik – którą musi
cały czas nosić na ręce lub nodze. Dzięki temu organy ścigania
wiedzą, czy w ściśle ustalonych
godzinach przebywa on w domu
oraz czy nie próbuje złamać ustalonych przez sąd zasad jego „aresztu domowego”.
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– Dana osoba może odbyć karę
w domu, tylko jeśli spełnia określone warunki. Nie może być skazana na więcej niż rok pozbawienia wolności, a osoby, które z nią
mieszkają, muszą wyrazić na to
zgodę. Konieczne są też odpowiednie warunki techniczne – mówi
Paweł Gnutek, wiceprezes Sądu
Okręgowego i dodaje, że bywa też
tak, że o „areszt domowy” ubiegają się więźniowie, którym zostało
już niewiele do odsiadki, a którzy
wystarczająco dobrze się sprawują. – Jednak, jako że niezbędna jest
zgoda domowników, na taką możliwość nie mogą liczyć ci, których
skazano za przemoc w rodzinie
– tłumaczy.
Niestety, na terenach górzystych,
gdzie nie dociera wystarczająco silny sygnał telefonii komórkowych,
system się nie sprawdza. Wynika to
z technicznego rozwiązania dozoru.
Otóż, w domu skazanego umieszczany jest nadajnik przypominający telefon, który odbiera sygnał

z „obroży”. Jeśli skazany oddali się
poza ustaloną porą, w oddziale firmy obsługującej system, włączy się
alarm i informacja natychmiast trafi
do kuratora sądowego i sądu. Niepokorny więzień będzie musiał liczyć
się wtedy z tym, że resztę wyroku
spędzi w więzieniu.
Jednak, gdy wszystkie te warunki są spełnione, sąd ustala ze skazanym dokładne zasady odbywania
kary w ramach dozoru elektronicznego. Ustala się między innymi,
w jakich godzinach skazany może
opuścić dom, aby pracować, odebrać dzieci z przedszkola czy pójść
do kościoła albo do lekarza. Nie ma
jednak mowy o przyjemnościach.
– Dozór to forma odbywania
kary w warunkach domowych. Jeżeli ktoś się godzi na ten system,
to musi zdawać sobie sprawę, że
wiąże się on z określonymi dolegliwościami, a alternatywą są tylko mury więzienne – zaznacza wiceprezes Gnutek.
(TASS)
Więcej: www.sacz.in

Ukrywają
oskarżonego
o rzeź na Jersey
Damian Rz., oskarżony o zamordowanie swojej żony, dwójki dzieci i trzech innych osób, został przewieziony z brytyjskiej wyspy Jersey
do bliżej nieustalonego zakładu karnego na terenie Wielkiej Brytanii.
Miejscowe służby więzienne tłumaczą to względami bezpieczeństwa.
O wydarzeniach, które rozegrały
się 15 sierpnia na Jersey informowaliśmy obszernie kilka tygodni temu.
– Damian Rz. został przewieziony do bezpiecznego więzienia
na terenie Zjednoczonego Królestwa ze względu na bezpieczeństwo – poinformował brytyjskie
media naczelnik zakładu karnego
La Moye na Jersey Bill Miller.
Informacja o tym, gdzie przebywa teraz Damian Rz., jest ściśle strzeżona. Domniemywa się, że
w więzieniu na Jersey był szykanowany oraz groziło mu niebezpieczeństwo z zewnątrz.

A

PRYWATNA POLIKLINIKA SPECJALISTYCZNA
GABINETY
Ginekologiczny, Cytologiczny, Onkologiczno-Chirurgiczny, chirurgia urazowa
i ortopedia, medycyna pracy, Pediatryczny, Kardiologiczny i Internistyczny,
Laryngologiczny, Okulistyczny, Alergologiczny, Pulomonologiczny,
Endokrynologiczny i Pulmonologiczny, Endokrynologiczny Ogólny i Dzieciħcy,
Stomatologiczny, Psychopedagogiczny, Kosmetyczno-Laserowy

OKNA – DRZWI
MARKET GORZKOWSKA 15, tel. 18 547 37 90 na przeciwko Reala
poniedziałek - piątek 9.00- 19.00, sobota 9.00-15.00
Nowy Sącz

ul.Kolejowa 16
ul.Ciećkiewicza 7,
Krynica
ul. Kościuszki 56,
Gorlice
ul. Bardiowska 5,
ul. Michalusa 26,
Bobowa Centrum Handlowe
Limanowa
ul. Zygmunta Augusta 12,
ul. Piłsudskiego 7,

tel. 18 443 69 98
tel. 18 449 08 60
tel. 18 471 31 13
tel. 18 353 52 61
tel. 18 545 00 45
tel.18 354 61 20
tel. 18 337 01 57
tel. 337 26 55

„ Z D R O W I E ‘’
33-300 Nowy SČcz,
ul. _niadeckich 4
tel. 18 443 81 58,
fax 18 440 89 58

PRACOWNIE
f
USG (serca, tarczycy, jamy brzusznej, stawów, ginekologiczne)
f
FIZYKOTERAPIA – MAGNETOTERAPIA- LASEROTERAPIA
(leczenie krħgosųupa i stawów)
f
MEDYCYNA ESTETYCZNA ( usuwanie blizn, poszerzonych naczyŷ,
plam, przebarwieŷ, znamion, kurzajek, zmarszczek)
f
KRIOTERAPIA MIEJSCOWA - brodawki, nadǏerki, naczynia
f
ANALITYKA OGÓLNA

Przyjmujemy pacjentów ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia
(niektóre procedury refundowane przez NFZ)
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Informacje
Skatował brata na śmierć
– przyznał się do winy

Nowak nie zgadza się
na zniżki dla rencistów
N OW Y S ĄC Z . Sądecki radny Patryk Wicher po interwencjach
mieszkańców, którzy skarżyli się, że muszą zapłacić mandaty
MPK za jazdę na podstawie – jak
się okazało – nieprzysługujących
im ulgowych biletów, wniósł interpelację do prezydenta Ryszarda Nowaka. Domaga się, aby 50–
procentowa zniżka przysługiwała
wszystkim rencistom, którzy
ukończyli 60. rok życia.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta uprawnionymi do korzystania z ulgowych biletów są osoby
powyżej 60., którym orzeczono
II grupę inwalidzką oraz emeryci.
– W praktyce jednak ze zniżek korzystali wszyscy renciści
– przekonuje radny Wicher. – Po
tym, jak wynajęta przez MPK firma kontrolująca zaczęła szczegółowo weryfikować uprawnienia
do ulgowych biletów, posypały się mandaty. Mieszkańcy
skarżyli mi się, że muszą płacić
grzywny, a przecież kupowali
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nawet miesięczne bilety w kasach MPK i nikt im nie zwrócił uwagi, że nie mają prawa do
zniżki – dodaje.
Na ostatniej sesji Wicher wniósł
więc interpelację do prezydenta
Ryszarda Nowaka, w której zwraca się „o oszacowanie kosztów
ewentualnej zmiany uchwały poprzez dodanie do niej uprawnienia do skorzystania z ulgi lokalnej
przez rencistów po 60. roku życia
niezależnie od podstawy uzyskania świadczeń”.
– Moim zdaniem te koszty nie
będą wysokie, zwłaszcza, że renciści do tej pory korzystali z tych
zniżek – twierdzi Wicher.
Innego zdania jest prezes MPK
Andrzej Górski, który przyznaje
jednocześnie, że do tej pory kontrola biletów była „rozluźniona”,
a teraz firma chce wiedzieć, jakie
są realne wpływy taryfowe.
– Kilka lat temu, kiedy podnoszono temat darmowych biletów dla osób, które ukończyły 70 lat, obliczono, że koszty

sięgałyby nawet kilku milionów.
W tym przypadku mogłaby to być
nawet większa liczba, ponieważ
osób po 60. roku życia jest więcej – mówi Górski.
Dodaje jednocześnie, że decyzja nie jest od niego zależna. Jeśli Rada Miasta podejmie stosowną uchwałę, takie zniżki zostaną
wprowadzone.
– Ale nie ma nic za darmo
i w budżecie miasta będą musiały się znaleźć środki na wprowadzenie ulg – zaznacza Górski.
Prezydent ma dwa tygodnie
od złożenia interpelacji na odpowiedź. Już dziś jednak mówi nam,
że kategorycznie nie zgadza się na
ulgi dla wszystkich rencistów.
– Przyznanie ich jednej grupie
powoduje zabranie pieniędzy innym. Za zniżki dla rencistów zapłacą bowiem wszyscy podatnicy
– stwierdza Ryszard Nowak. Dodaje, że w tym momencie nie jest
w stanie podać, jakiego rzędu byłyby to koszty.
(PEK)

Z P R O K U R AT U R Y. Sądeczanin Paweł K. przyznał się, że na przełomie
maja i czerwca, podczas rodzinnej
awantury, pobił swojego brata tak,
że ten stracił przytomność, a po tygodniu zmarł. Nadal jednak trwa
prokuratorskie postępowanie w tej
sprawie, a mężczyzna badany jest
przez biegłych psychiatrów.
– Oskarżony Paweł K. podczas
prowadzonego postępowania
przyznał się do winy. Ale wiadomo już, że nazajutrz wezwał do
nieprzytomnego brata pogotowie
– mówi Sebastian Kącki z Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu.
– Grozi mu do 15 lat pozbawienia
wolności – dodaje.
Pawła (40 l.) i Adama (35 l.) K.
często widywano na ulicy Jagiellońskiej, gdzie zaczepiali przechodzących, prosząc o „parę złotych”
na wino i papierosy. Mieszkali razem z matką i najmłodszym
bratem w kamienicy przy ulicy
Sobieskiego.
Sąsiedzi bali się ich, bo często
urządzali w mieszkaniu libacje,
podczas których dochodziło do
awantur i bójek.

30 maja kłótnia między Pawłem a Adamem miała wybuchnąć
już po południu na podwórku kamienicy. Sąsiedzi opowiadali, że
najstarszy z braci, pijany, wykrzykiwał, że wszystkich pozabija i rzucił się na słabszego i mniejszego od siebie 35–latka. Matka,
przestraszona, miała w tym czasie uciec na strych.
Po jakimś czasie awantura przeniosła się do mieszkania.
Z relacji świadków wynika, że po
kamienicy niósł się wrzask Pawła
i głuchy odgłos głowy uderzającej
raz po raz o ścianę.
Rano, gdy Paweł wytrzeźwiał,
wezwał do nieprzytomnego brata
pogotowie. Jednak Adam już nie
wybudził się ze śpiączki i po kilku dniach zmarł.
Paweł K. trafił natomiast do
aresztu. Sąd zdecydował, że pozostanie tam co najmniej do 30 listopada. Wtedy też będzie wiadomo,
czy mężczyzna, bijąc swojego brata, był w pełni poczytalny, a tym
samym powinno zakończyć się
postępowanie prokuratury w tej
sprawie.
(TASS)

A

Czytaj
nas
też na
portalu:
www.
sacz.in

Maųopolski OƑrodek Ruchu Drogowego w Nowym SČczu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy SČcz
www.mord.pl
Sekretariat - tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
Pracownia Psychologiczna – tel. /18/ 449 08 95
Szkolenia – tel. /18/ 449 08 99
j ZAPEWNIAMY KRÓTKIE TERMINY OCZEKIWANIA NA EGZAMINY

WSZYSTKICH KATEGORII.

j ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I KURSY DLA KIEROWCÓW

– szkolenia okresowe, kwaliĮkacja wstħpna, uzupeųniajČca,
przyspieszona, ADR, „za punkty karne”.

j W PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ WYKONUJE SI% BADANIA

dla kierowców, operatorów suwnic, operatorów sprzħtu ciħǏkiego,

j ZAPRASZAMY DO WSPÓBPRACY LEKARZY OKULISTÓW.

Nowoczesna Pracownia Psychologiczna oferuje wykonywanie badaŷ
zmierzchowych i wraǏliwoƑci na oƑlepianie. Zapraszamy na badanie
widzenia stereoskopowego. Profesjonalny sprzħt gwarantuje wysoki
poziom Ƒwiadczonych usųug.

Z A P R A S Z A M Y D O W S P Ó B P R AC Y!
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www.sacz.in – zamów reklamę na portalu: 18 544 64 40, 18 544 64 41

Dramatyczna sytuacja rodziny Rysiewiczów
N A R AT U N E K . Miesięczny koszt leczenia Ani i Zuzi Rysiewicz z Ptaszkowej wynosi blisko 1000 zł. Ojciec dziewczynek jeździ na wózku
inwalidzkim, ma zdiagnozowane stwardnienie rozsiane. Pięcioosobowa rodzina żyje z jego renty
(1044 zł) i zasiłku matki (520 zł plus
rodzinne).
– Sytuacja finansowa w rodzinie
Rysiewiczów jest bardzo trudna, nie
mówiąc już o tym, z jakimi problemami zdrowotnymi swoimi i swoich dzieci, z których tylko jedno nie
ma stwierdzonych żadnych schorzeń, ci państwo muszą się zmagać – mówi Marcin Kałużny, prezes
Stowarzyszenia Sursum Corda, które

OGLOSZENIE DROBNE
W Chełmcu blisko centrum
działkę 57 a - budowlano–usługową - sprzedam.
tel. 888-865-179
martaplawecka@wp.pl
Oddam w dobre ręce 3 koty
„dachowce” i 2 koty młode.
tel. 18 442 03 44.

Możesz pomóc Ani i Zuzi,
wpłacając dowolną kwotę
na konto:
Stowarzyszenie
SURSUM CORDA
Łącki Bank Spółdzielczy
26 8805 0009 0018
7596 2000 0080
z dopiskiem
„Ania i Zuzia Rysiewicz”
w domu czekają na mnie córki
i mąż, a oni też potrzebują opieki
– mówi Barbara Rysiewicz.
Obie dziewczynki są na diecie bezglutenowej, do przechowywania dla nich żywności państwo Rysiewiczowie potrzebują
dużej lodówki i specjalnego stojaka do podwieszania torebek z jedzeniem. Nie stać ich jednak na
to, bo sam koszt leczenia dziewczynek pochłania niemal cały domowy budżet.
– Kończą się zebrane przez
nas pieniądze na leczenie dziewczynek. Zostało ostatnie 500
zł – zauważa Marcin Kałużny.
– Do tej pory zakupiliśmy leków

objęło dziewczynki programem „Na
Ratunek”.
Najstarsza córka Rysiewiczów,
Ania, ma dziś 19 lat. Od 1997 jest leczona w szpitalu w Prokocimiu.
– Z powodu celiaki, zapalenia jelit, osteoporozy, niedoboru wzrostu
i wagi, obniżonej odporności, padaczki – wylicza matka. Zuzia również musi zażywać kosztowne leki, bo
u niej stwierdzono: limfocytarne zapalenie płuc, ma obniżoną odporność,
niedobór wzrostu i wagi oraz podejrzenia o celiakię. Obecnie przebywa
w krakowskim szpitalu, a mama codziennie do niej dojeżdża.
– Nie mogę nie być przy niej,
a w Krakowie też nie zostanę, bo
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i żywności bezglutenowej dla Ani
i Zuzi na kwotę ok. 8 tys. zł.
Dzięki programowi „Na Ratunek”
i pomocy m.in. gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, mamy Szymona [również podopiecznego Sursum Corda – przyp. red.] oraz salonu meblowego Delta, udało się także
zaadaptować i umeblować poddasze w domu Rysiewiczów, tak, by
dziewczynki miały w miarę komfortowe warunki.
– Ze względu na żywienie pozajelitowe, Ania i Zuzia muszą przebywać w sterylnych pomieszczeniach, a w ciasnym
domu to było trudne – wspomina pani Barbara.

Obie mają też indywidualny tok
nauczania. Zanim udało się zaaranżować pokoje na poddaszu, cała rodzina musiała siedzieć w kuchni, gdy do
jednej z córek przychodził nauczyciel.
– Sytuacja rodziny jest naprawdę dramatyczna. Pomagamy dzieciom, ale ich ojciec też
wymaga leczenia. Ma stwardnienie rozsiane, porusza się na wózku. Nie jesteśmy w stanie finansować wszystkiego, zresztą taka
też była decyzja rodziny. Zwracamy się więc o pomoc dla Ani i Zuzi
– apeluje Marcin Kałużny.
– Jestem bardzo wdzięczna za
każde okazane wsparcie – dziękuje mama.

A

Niepubliczny Zakáad Opieki Zdrowotnej

Antidotum

Sp. z o.o. Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 3

Ğwiadczy usáugi w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej
w ramach umowy z NFZ
tel. 18 441 55 85 lub 441 56 76
– 11 LEKARZY: RODZINNI, PEDIATRZY,
INTERNIĝCI
– GABINET ZABIEGOWY
– PUNKT SZCZEPIEē
– PROGRAM PROFILAKTYCZNY
chorób ukáadu krąĪenia

Ponadto Ğwiadczy usáugi
komercyjne w zakresie:
– LOGOPEDII
– LARYNGOLOGII
– PSYCHOLOGII
– DERMATOLOGII
– DLA PACJENTÓW NIEUBEZPIECZONYCH
porady lekarskie lekarza POZ

tel. 18 540 77 55

PRZYCHODNIA

jest nowoczeĞnie wyposaĪona,
dogodny dojazd, parking, winda

Poradnia
dermatologiczna
oferuje moĪliwoĞü fototerapii
skutecznej w leczeniu:
– àUSZCZYCY
– ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY
– BIELACTWA
– LISZAJU PàASKIEGO
– innych chorób skóry
Zabiegi odbywają siĊ w obszernej
kabinie wyposaĪonej
w lampy UVA i UVB.
Istnieje równieĪ moĪliwoĞü
PUVA–terapii (fotochemioterapii)
Rejestracja na miejscu
oraz telefonicznie:
tel. 18 540 77 55
Nie posiadamy kontraktu z NFZ.

Zapraszamy
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Styl życia

- Ponad rok temu zostaliście wyróżnieni i
wyjechaliście na Międzynarodowy Festiwal Sztuki do Jerozolimy, by reprezentować Nowy Sącz. Wtedy jeszcze w składzie
byli sami panowie. Od tego czasu wiele
się zmieniło, ale nadal nie udało się wyjść
za bardzo poza region. Dziś jesteście gotowi podbić polską scenę muzyczną?
Łukasz: - Zmiany musiały nastąpić. Coś w zespole nie do końca grało.
Gdy odszedł wokalista, postanowiliśmy zorganizować jam session. Zaprosiliśmy na niego wokalistów z różnych zespołów. Przyjechali ludzie nie
tylko z Nowego Sącza, ale nawet Krakowa. Oczywiście sami faceci, bo jakoś w ogóle nie braliśmy pod uwagę,
że może z nami śpiewać wokalistka.
W trakcie imprezy ktoś podszedł do
mnie i zapytał, czy moglibyśmy dopuścić do śpiewania tę dziewczynkę,
i wskazał na Kasię, która gdzieś z boku
przyglądała się wszystkiemu. Dlaczego nie? Zaśpiewała „Highway to Hell”.
Wszyscy obecni na jam session wokaliści schowali się pod stoły.
- Kasia, dziewczynko o głosie… wampirzycy, jak to wyglądało z Twojej
perspektywy?
Katarzyna: - W klubie, w którym
grali akurat chłopcy, zjawiłam się
przypadkiem. Po prostu usłyszałam
muzykę i postanowiłam zajrzeć, zobaczyć, co się dzieje. Zapytałam jednego chłopaka z zespołu, którego znałam tylko z widzenia, z autobusu, czy
mogę zaśpiewać. Z ciekawości, żeby
się sprawdzić. Zagrali, zaśpiewałam.
Mnie się spodobało, chłopakom chyba
też, bo Łukasz zaproponował współpracę. Po próbach stwierdziłam, że to
ma sens i warto włożyć w ten zespół
swoją energię. I tak to się skończyło.
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Kto to jest muzyk?

FOT. KONRAD KOŹMIŃSKI

R O Z M OWA z Katarzyną Stanek,
18-letnią wokalistką sądeckiego zespołu WalkMan, oraz Łukaszem Wółkiewiczem, menadżerem i basistą grupy

Zespół WalkMan, od lewej: Krzysiek Guc, Marcin Kmak, Katarzyna
Stanek, Maciek Piotrowicz i Łukasz Wółkiewicz
ŁW: - I tak to się rozpoczęło.
KS: - Skończyły się moje poszukiwania muzyczne. Znalazłam zespół,
w którym chcę śpiewać.
- Zmiany zaowocowały wydaniem demo,
teraz trzeba zadbać o promocję…
ŁW: - Pochwalę się jeszcze, że
mamy też nowego perkusistę, który
jest endorserem polskiej firmy robiącej pałeczki – jeszcze nikomu w Nowym Sączu to się nie udało.
Przed nagraniem demo, spróbowaliśmy dwukrotnie swoich sił w
programie telewizyjnym „Must Be
The Music”. Nie udało się. Producenci show parę razy zasugerowali nam, żebyśmy zagrali jakiś znany utwór, wskazali nawet czyj. Nie
zgodziliśmy się. Zaprezentowaliśmy własny. Jurorka Kora stwierdziła, że wokal Kaśki przypomina
jej śpiew Chylińskiej, a ona za nią nie

przepada. Poza tym królowa rocka
może być tylko jedna.
- Nie mogło być całkiem źle, bo Elżbieta Zapendowska, która również was oceniała, byle kogo nie chce uczyć, a Kasi po
udziale w programie udało się dostać do
niej na lekcje.
KS: - To prawda. Wszyscy, z którymi rozmawiałam przed zajęciami,
mówili, że jest bardzo bezpośrednia
i jeżeli coś jej nie będzie pasowało, od
razu powie. W momencie, gdy usłyszała, że chodzę do szkoły muzycznej
II stopnia na wydział operowy, przeraziła się. Bała się, że w moim rozrywkowym śpiewaniu będę miała zalążki klasyczne. Na szczęście nic takiego
nie dostrzegła, ale kazała zrezygnować ze szkoły.
- Zrezygnowałaś?
KS: - Powiedzmy, że stale szukam
szkoły, która pomoże mi się rozwijać.

A

Poleć

ten adres znajomym: www.sacz.in

- Wasz występ jednak nie został wyemitowany w telewizji. Ten sposób promocji, który wielu uważa za jedyny możliwy
w dzisiejszych czasach, spalił na panewce. Jedyny?
ŁW: - Z jednej strony to faktycznie
mocna forma promocji. Z drugiej widzimy, jak takie programy zmieniają ludzi. Rzeczywiście chcieliśmy się
w ten sposób wypromować, ale teraz
nie widzimy w tym sensu. Nie mogliśmy pozwolić, aby producenci wymusili na nas, byśmy zagrali tak, a nie
inaczej. Czy jesteśmy gotowi poświęcić swoją muzykę, swoją pracę, po to
żeby w ogóle zaistnieć? Wierzę, że jeśli
będziemy grali tak jak dzisiaj - kiedy
publiczność, nie mając jeszcze naszej
płyty, śpiewa z nami nasze utwory - to
się uda. Dobra muzyka sama się obroni. Choć wypromowanie siebie może
zająć nam trochę więcej czasu.
- Jaką przyjąć strategię, żeby była skuteczna i nie zahaczała o telewizyjne
show?
ŁW: - Staram się być menadżerem, przedstawicielem zespołu. Próbujemy swoich sił w różny sposób,
myślę że wiem, jak to zrobić. Szczegółów zdradzać nie chcemy. Wystarczy dodać, że po koncercie w Kuźni w
Nowym Sączu, dostaliśmy zaproszenie do Jasła na Krushfest. Gramy tam
za dwa tygodnie. Wystąpimy też po
raz kolejny w klubie muzycznym Lizard King w Krakowie, a to marzenie
wielu zespołów.
- Łukasz, wyjechałeś do Stanów Zjednoczonych, tam miałeś robić karierę. Myślisz, że to, czego nie udało się osiągnąć w
Ameryce, uda się w Nowym Sączu?
ŁW: - Mój wyjazd do Stanów nie
okazał się całkowitą porażką życiową.

Zaryzykowałem bardzo wiele, inni
moi koledzy pokończyli szkoły muzyczne, zdobyli dyplom, a ja… doświadczenie. I tego mi nic i nikt nie
odbierze. Jako 20-latek grałem w Polsce z Natalią Niemen, Mietkiem Szcześniakiem. To muzycy, którzy z nimi
pracowali, zasugerowali, żebym wyjechał z Sącza. Ale mówili o Warszawie czy Gdańsku, a ja puściłem się na
głęboką wodę. W USA zaczynałem od
zera. Odwiedzałem sklepy muzyczne, szukałem kontaktów i w krótkim
czasie grałem już z trzema amerykańskimi kapelami. Tam zrozumiałem,
że być muzykiem, nie oznacza wcale
posiadać dyplom ukończenia szkoły
muzycznej. A w Polsce takie jest myślenie. Po jakimś czasie związałem się
z zespołem, który pracował ze znanym producentem muzycznym Dougiem Petrucci, który m.in. wylansował utwór „It’s my life” Bon Jovi
czy „Living on the prayer”. Porzuciłem pracę, zaryzykowałem wszystko, co miałem, bo mieliśmy podpisać
duży kontrakt. Jednak kończyła mi się
pięcioletnia wiza, a grupa zamiast zainwestować w moje dokumenty, pomóc, usunęła mnie z zespołu. W jednej
chwili straciłem wszystko. Kiedy producent się o tym dowiedział, zerwał z
nimi umowę. Nikt nic nie osiągnął. Ja
wyjechałem do Chicago i grałem już z
Polonią. Tam znów moje drogi zeszły
się z Joachimem Menclem, znanym
polskim klawiszowcem jazzowym.
Powiedział, bym wracał do Polski.
Wróciłem. Jakiś czas temu poznałem
młodych uzdolnionych ludzi i wierzę, że uda się z nimi wiele osiągnąć.
- Jesteś muzykiem?
ŁW:- Tak, jestem muzykiem.
- Kasia, jesteś muzykiem?
KS: - Raczej artystą. Jeśli chodzi o
zawód muzyk – kształcę się. Takie są
polskie realia - jest papier, jest tytuł.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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Kandydaci
widziani
z profilu
Podobno, jeśli nie
masz swojego profilu na Facebooku, to
znaczy, że nie żyjesz.
Wiedzą o tym również kandydaci do Sejmu, którzy zaprzęgli
do kampanii wyborczej popularne portale
społecznościowe.
Możesz nie mieć bilbordów, ulotek i telewizyjnych spotów, ale
musisz pokazać się na
Facebooku albo na Naszej Klasie. No więc
kandydaci pokazują się, a my pomagamy wyborcom w podjęciu niełatwej przecież
decyzji, na kogo oddać swój głos. Czasami portalowy profil mówi o kandydacie
więcej, niż wielotomowy program wyborczy
jego partii. Sprawdziliśmy, a oto efekt naszych poszukiwań.
Przypomnijmy, że jesienią zaprezentowaliśmy na naszych
łamach zdjęcia kandydatów w wyborach samorządowych, a rubryka cieszyła się ogromną
popularnością Czytelników. Wypełniając społeczne zapotrzebowanie na bliższe poznanie
pretendentów do parlamentu, dziś nasza druga prezentacja w cyklu „Kandydaci widziani
z profilu”.

jest ta
2 Kim
cza piękność

tajemniuchwycona nocą na gorącej plaży? To Agata Król-Mirek,
rzeczniczka prasowa sądeckiej PO i kandydatka
tej partii do Sejmu. Jak widać, radna powiatowa już
zrealizowała słynne hasło
wyborcze Jarosława Kaczyńskiego, by wszystkich
Polaków było stać na urlop
w Egipcie i tym podobnych
miejscach.

Czerwiński, sądecki lider rządzącej Platformy Oby1 Andrzej
watelskiej to doświadczony polityk. To zresztą widać, wszak
jego bliskim kolegą jest sam Janusz Lewandowski, unijny komisarz do spraw europejskiego budżetu.

Bożena
3 Barbara
Kiemystowicz z listy SLD woli spędzać wolny czas
inaczej. Z daleka od zgiełkliwych kurortów,
za to z wyraźnym akcentem na
śródziemnomorską dietę i owoce
morza.

Frohlich, inna z kandydatek lewicy, pozdrawia
4 Beata
nas z Wenecji, w stroju jeszcze raczej wakacyjnym
niż sejmowym.

urlopowe klimaty wybrał Edward Ciągło, były poseł LPR, a obecnie kan5 Podobne
dydat Prawa i Sprawiedliwości. Przed gorącym greckim słońcem schował się
pod gustownym kapeluszem a'la Jan Maria Rokita, ale nawet w tym przebraniu
nie zdołał się ukryć przed wścibskimi wyborcami.

Kamila Grapy, kandydata do Sejmu z listy Ruchu Popar6–7 Zdjęciami
cia Palikota, można by wypełnić całe kolorowe pisemko dla pań.
Tylko z powodu braku miejsca ograniczamy się tu do dwóch zdjęć
potencjalnego posła, ale sami Państwo przyznają, że warto było mu
oddać aż tyle powierzchni.
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Jaworska
8 Kinga
startująca z listy

pie10 Niestrudzony
chur Leszek Zegzda

Prawica Marka Jurka zaskoczyła tym
zdjęciem chyba nie
tylko Państwową
Komisję Wyborczą.
Hasło w podpisie
pod zdjęciem również ma szansę zrobić furorę: „Jestem
słodka”. Kandydatka
najwyraźniej uznała, że w polityce jak
w bajce – pocałunek wyborców przemienia z ropuchy
w piękną królewnę.

z PO w swoich wędrówkach dotarł na
kraj świata i chyba
ma właśnie ochotę
odlecieć ze szczęścia… wprost do
Sejmu.

Jachymiak
11–12 Maciej
z PO chyba uważa, że sprawy zostały postawione do góry nogami
i – jeśli znajdzie się
w parlamencie – będzie chciał nadać im
właściwą perspektywę. Zakładamy, że
przynajmniej części
wyborców nie przeszkadza, iż to chyba nie są jego nogi.
Zresztą sprawdźcie
Państwo sami, czy
te nogi choć trochę
pasują do reszty ciała kandydata.

Trzaskoś – inny kandydat PSL –
15 Marek
również promuje się na Naszej Klasie poDorula z PiS odwołuje się w swojej kampanii do
9 Leszek
elektoratu leśnego. To ciekawy kierunek i chyba ciągle
słabo zagospodarowany politycznie. Wszyscy grzybiarze w naszym okręgu wyborczym głosują na Dorulę!

przez wspólne zdjęcie z... No właśnie, tego
dokładnie nie wiemy z kim, możemy tylko
dodać, że Marek Trzaskoś to ten z prawej.

to jeszcze po browarku i kończmy tę kampanię –
16 No
zdaje się nawoływać na swoim profilu Eugeniusz Wędrychowicz z SLD. W pełni się z nim zgadzamy, a ten
krótki przedwyborczy meldunek kończymy nieco bogatsi o wiedzę na temat naszych potencjalnych reprezentantów w Sejmie. Do zobaczenia przy urnach!
(DEPUT, KJ)

jest mężczyzna stojący obok
13 Kim
Mikołaja Chmury? To piłkarz reprezentacji Polski i Borusii Dortmund
Kuba Błaszczykowski. Nasz prawy
pomocnik najwyraźniej uznał, że
trzeba mieć zdjęcie z kandydatem
PSL, bo zawsze to warto mieć potem znajomego posła.

Euro14 Przewodniczący
parlamentu Jerzy Buzek też poprosił Mikołaja Chmurę o wspólną
fotę. Szczęściarz z tego
Buzka!
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Opinie
Basi Wilk sądeckie
przypadki

Leszek Bolanowski
Loża ERGOnauty

W

róciłem
właśnie
z Krakowa,
gdzie dokonywał się
najważniejszy akt przygotowania naszej (tzn.
„Ergo”) nowej płyty – mastering.
Rzecz niełatwa, wymagająca wielogodzinnej pracy, znakomitego sprzętu i równie znakomitego
ucha. Aleksander Wilk, z którym
współpracujemy od kilkunastu lat,
należy do ścisłej czołówki realizatorów dźwięku w Polsce. To spod
jego ręki wychodzą kolejne krążki Nigela Kennedy’ego, Grzegorza
Turnaua, Jarosława Śmietany, Zbigniewa Wodeckiego, a nawet Skaldów. Olek jest nie tylko świetnym realizatorem, ale fachowym
recenzentem. Akurat to ostatnie
nie powinno dziwić, bo prywatnie
jest mężem Basi Stępniak–Wilk,
artystki nie tylko śpiewającej,
ale także piszącej i komponującej, a więc żywioł artystycznych
dysput nie jest mu obcy nawet
w domu. Dla mało interesujących
się muzyką, podpowiem, że Basia to ta od „Bombonierki”, którą
brawurowo zaśpiewała z Grzegorzem Turnauem. Mamy więc rzetelne wsparcie w Olku, mamy je
również w Basi, która od czasu do
czasu raczy nas życzliwymi sugestiami. Nie wiem, do czego jest jej
bliżej: do poezji śpiewanej czy do
kabaretu, bo jedno i drugie uprawia z sukcesem. Nieważne. Istotne jest to, że na muzyce się zna,
a wykorzystując takie narzędzie
jak Radio Kraków, w którym prowadzi swoją autorską audycję i popularyzuje rozmaitość gatunkową
daleką od przaśnego popu. Robi
to fachowo, bo nie może być inaczej. Jej droga artystyczna świadczy o tym, że „ma papiery” i na
śpiewanie, i na dziennikarzenie. Jest z wykształcenia polonistką, trochę muzykologiem, nade
wszystko zaś artystką z sukcesami.
Dość wspomnieć, że w roku 1995
na Festiwalu Piosenki Studenckiej

w Krakowie zajęła pierwsze miejsce. Rekomendacja, która wystarcza za wszystko. Do Nowego Sącza
zaprosiłem ją dwukrotnie. Pierwszy raz w roku 2000 do programu „Smuteczki na koniec wieku”,
który wraz z kabaretem „Ergo”
przygotowałem w sali ratusza.
Trochę pośpiewaliśmy, trochę pogawędzili, próbując podsumować
odchodzący dwudziesty wiek. Był
to koncert pamiętny i z tego powodu, że z powodów rodzinnych
musiała nas opuścić Magda Mróz,
dobry duch i świetny artysta naszego kabaretu. Po raz drugi miałem przyjemność zaprosić Basię
w roku ubiegłym. Wystąpiła wówczas podczas koncertu finałowego I edycji Fokusa, czyli Festiwalu
Kultury Studenckiej. Dla studentów WSB i PWSZ była to pewnie
niespodzianka, bo spodziewali się,
że będzie hardrockowo, tymczasem usłyszeli aksamitną nutę poezji przyprawioną świetnie zaaranżowaną muzyką. A jeśli dodać
do tego talent Basi do dialogowania z publicznością, to nie mogło
się skończyć inaczej jak sukcesem.
Od kilku lat, nie zaniedbując występów w krakowskim kabarecie
„Loch Camelot” ani recitali „samodzielnych”, z pasją popularyzuje piosenkę autorską, na czym
i my korzystamy. Nie raz i nie dwa
użyczyła nam radiowej anteny,
żeby pokazać „Orbi et urbi” nasze świeże muzyczne wypieki. Nie
inaczej będzie 16 grudnia. Właśnie
tego dnia, o czym donoszę z radością, w sądeckim „Sokole” odbędzie się koncert promocyjny naszej
nowej płyty zatytułowanej „Inna
rasa: Polacy”. Tytuł przewrotny,
ale chyba prawdziwy. Basia będzie o tym mówić w Radiu Kraków bezpośrednio przed wydarzeniem, ale i wcześniej, być może już
za tydzień, dwa. Wystarczy włączyć radio w niedzielę o godzinie trzynastej. Póki co przed nami
ogrom pracy organizacyjno–edytorskiej, żeby było pięknie nie tylko muzycznie, ale i graficznie. Bez
solidnego opakowania najlepszy
nawet towar traci na wartości. Takie czasy. Zachęcam więc już teraz
do spotkania z nami fragmentem
tytułowej piosenki: My jesteśmy
jacy – tacy / Inna rasa: Polacy /
Szczaw, pokrzywy i lebioda/ Taka
nasza już uroda / W kraju Piasta,
kraju zgrzebnym / Cham jest widać potrzebny / Dziś bez chama
wiary grama w Pospolitą Rzecz!

Aż się w głowie
kręci

Katarzyna Gajdosz
Felieton zastępczy

W

andalami okrzyknięto grupkę młodych
ludzi, którzy chcieli
się pokręcić na karuzeli. Urząd Miasta zapowiada skierowanie sprawy na policję, o ile już tego nie zrobił. Jerzy Gwiżdż, wiceprezydent
Nowego Sącza, który wpadł na pomysł stworzenia średniowiecznego
wręcz lunaparku pod ruinami zamku, straszy prokuraturą. Mają dowody, miejski monitoring zarejestrował wszystko. - Na nagraniach

widać, jak młodzi ludzie się bawią i jak są zdziwieni, gdy karuzela rozpada się – mówi Małgorzata
Grybel, rzeczniczka prasowa sądeckiego Urzędu Miasta.
Wandalizm w czystym wydaniu!
Aż się w głowie kręci! Przecież tabliczka umiejscowiona obok wyraźnie mówi, komu prezydent Gwiżdż
pozwoli się bawić swoją zabawką.
Przyłapani na gorącym uczynku 16
i 18-latkowie byli na to za starzy.
Bezczelni, z premedytacją dopuścili
się przestępstwa!
Kilka metrów dalej, jadący bardzo wolno przez most helleński
kierowcy, patrzą z niedowierzaniem na akt wandalizmu. I błagalnym tonem apelują do wandali, by
zakręcili się i na przeprawie przez
Dunajec. W uszach już brzęczy im
komunikat rzecznika prasowego: „Na nagraniach widać, jak grupa młodych ludzi, skacze na środku
mostu, bawi się wisząc na barierkach i jest zdziwiona, że most się
rozpada”.

SMS

Pora na kierat
Różnica pomiędzy germańskimi Wandalami, którzy w połowie V wieku
bezsensownie złupili starożytny Rzym, a tymi współczesnymi jest taka,
że ci antyczni po założeniu swego państwa w Afryce północnej szybko zostali spacyfikowani przez wojska bizantyjskie i z czasem roztopili
w tamtejszej masie ludności. Obecni zaś mnożą się na potęgę i co najgorsze nie ma na nich żadnej siły. Rozwydrzona hołota nie ma szacunku
nie tylko dla placów zabaw, ale nawet dla takich świętości jak stajenka
betlejemska czy krucyfiks. Pamiętacie to hasło z Krakowskiego Przedmieścia: „jest krzyż, jest zabawa”. I była. Z krzyżem wykonanym z puszek po piwie, lżeniem, pluciem i przypalaniem papierosami modlących
się tam ludzi. I nawet jeśli, jak chcą niektórzy, byli fanatycznymi dewotami, to co? Przecież nikomu nie robili nic złego. Tam również uzbrojona
w pałki i kamery policja stała bezczynnie. A przypominacie sobie tego
bezdomnego z sądeckiego rynku, nad którym pastwiło się kilku taryfiarzy? I pomyśleć, że były kiedyś czasy, gdy opryszków i łotrów wystawiano na publiczne pośmiewisko, uprzednio przeciągając ich batami na
miejskim pręgierzu. Dziś nazwanie złodzieja złodziejem może spowodować proces o naruszenie jego dóbr osobistych, a te są bardziej chronione niż skradzione mienie. Swoją drogą szkoda, że już minęły, bo wówczas sami, zamiast do trockiej karuzeli, chętnie dorzucilibyśmy się do
kieratu. Zasada działania jest podobna, choć może mniej przyjemna dla
użytkowników. Za to ile mieliby czasu do twórczych przemyśleń…
(JARO)
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Zastrzyk
na uspokojenie

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

N

ajmocniejszym
akcentem zakończonego w Krynicy Forum Ekonomicznego nie
były tym razem
gospodarcze proroctwa speców od
finansowych wizji, ani nawet polityczne wróżby na nadchodzące wybory. Najmocniejsza była demonstracja Społecznego Komitetu
Wspierania Projektu „Siedem Dolin”. Kto nie widział – wyjaśniam.
Spora grupa, młodych w większości, ludzi, przez dobrą chwilę blokowała główną drogę w Krynicy–Zdroju. Moment na spacer po
pasach w żółwim tempie był nieprzypadkowy, bowiem w powstałym z tego powodu korku utknęło
wiele Bardzo Ważnych Osób spieszących na Forum, w tym m.in.
były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Propagandowo protestujący wybrali moment idealny, bowiem gdyby zablokowali przejście
dla pieszych w Warszawie, to nie
mieliby nawet w ułamku procenta
szansy przyciągnąć uwagi tylu decydentów jednocześnie. Nie przypadkiem mówi się, że jeśli chcesz
spotkać jednocześnie wszystkie najważniejsze osoby w Polsce, to nie włócz się po stolicy, bo
twoje szanse są podobne jak trafienie szóstki w totolotku. Wybierz się raczej w tym celu początkiem września do Krynicy, a na
odcinku stu metrów zderzysz się
z dowolnym ministrem albo kimś
z samego wierzchołka listy stu
najbogatszych.
Społeczny Komitet Wspierania
Projektu „Siedem Dolin” nie mógł
zatem wybrać lepszego momentu na swój protest. Chcąc zwrócić uwagę Bardzo Ważnych Osób
na istotny dla naszego regionu
problem, trzeba było te osoby zatrzymać w ich odwiecznym pędzie i przyłożyć do przedniej szyby
luksusowych limuzyn transparenty „STOP EKOTERRORYSTOM”. To
właśnie w Krynicy przez kilka dni
żywo dyskutuje się o stanie gospodarki (nie tylko polskiej zresztą)

i szuka recept, jak ją ożywić, by
przyniosło to odczuwalne efekty.
Jeśli więc trzy tysiące gości Forum
przez trzy dni łamie sobie głowę,
jak wprawić w ruch koła zamachowe gospodarki, to protestujący ze Społecznego Komitetu podali
im na tacy jeden z pomysłów. Inwestycje, panowie, inwestycje! Od
wielu lat mówi się na Sądecczyźnie o ambitnym projekcie budowy stacji narciarskiej znanej bardziej jako Siedem Dolin. Projekt
mówi nie tylko o zagospodarowaniu kilku stoków do zjeżdżania na
nartach, ale o całej infrastrukturze obsługującej wielki kompleks
ulokowany gdzieś pomiędzy Krynicą a Muszyną. Nie trzeba dodawać, że uruchomienie projektu to
praca dla ludzi, setek ludzi, którzy
często z jej braku szukają szczęścia i środków do życia daleko od
Sądecczyzny. Od kiedy pamiętam, o przedsięwzięciu mówi się,
ale – z powodu przeszkód administracyjno–formalnych – tylko się
mówi, bo nie posunęło się ono ani
o krok. Dlaczego? No właśnie, to
dobre pytanie.
Zamiast jednak stawiać je Czytelnikom DTS, lepiej byłoby postawić je radzącym w Krynicy politykom i ekonomistom. Nie wiecie
panowie, jak ożywić gospodarczo
tak słabo widoczny z Warszawy
region jak Sądecczyzna? Nie wiecie, jak pomnożyć miejsca pracy
w terenie, gdzie wielki przemysł
nie ma tradycji i żadnych perspektyw? Nie wiecie, co powiedzieć
tym ludziom spacerującym po
przejściu dla pieszych z transparentami? Może nie trzeba nic mówić, może nie trzeba nawet nic robić, może zwyczajnie wystarczy
nie przeszkadzać. Oni sobie sami
poradzą, bo mają pomysł i warunki, by go realizować. Oni sami wybudują tu wyciągi, bary, stworzą
w swoich domach miejsca noclegowe i będą na tym zarabiać pieniądze. Wystarczy zauważyć problem, nic więcej.
I zamiast pointy. Włoska prasa podała niedawno, że minionej
zimy w alpejskim kurorcie Livigno padł nowy rekord. Trzydzieści procent gości przyjeżdżających
tam na narty (i zostawiających
swoje pieniądze) to Polacy. To
świetna informacja, wszak włoska
gospodarka potrzebuje mocnego
zastrzyku euro. Gospodarze w Muszynie i okolicy sami zrobią sobie
zastrzyk. Zastrzyk na uspokojenie.

Kolekcjoner
kostek

Jarosław Rola
Komentarz gościnny

N

ie, to nie jest parodia ani pastisz
słynnego thrillera „Kolekcjoner
kości” z Denzelem Washingtonem oraz Angeliną Jolie w rolach
głównych. Ktoś naprawdę podkrada
kostkę brukową z Kocich Plant i doszedł już do połowy zejścia na Wólki. Po co to komu – trudno zgadnąć.
Wybawieni z tego opresyjnego dylematu są jedynie funkcjonariusze
Straży Miejskiej, bo dla nich problem
istnieje tylko wtedy, kiedy ktoś go
zgłosi, a nie wówczas gdy dostrzeże
go własnym sokolim okiem. Póki co,
osobiście nie zgłosił nikt, a zawiadomienie w mediach się nie liczy.
Wiadomo! Dziennikarze gonią tylko
za tanią sensacją, a kostka wychodzi coś po 50 groszy od sztuki. Słowem dla ratuszowej gwardii sprawy w zasadzie nie ma (podobnie jak
ze śmieciowymi podrzutkami), nawet jeśli schody wyparują całkowicie. Po co więc dybać po krzakach,
skoro z góry wiadomo, że złodziejaszek usprawiedliwi się, iż kostkę chciał jedynie obejrzeć albo sobie
potrzymać, nie mówiąc już o znikomej szkodliwości społecznej. A może
tu wcale nie chodzi o pospolitą kradzież? Może to zabieg celowy, stanowiący rodzaj obywatelskiego nieposłuszeństwa, który ma zwrócić
uwagę na problem i wymusić na
władzy pożądane dla mieszkańców
działania (w tym przypadku naprawę zdezelowanych schodów oraz
podjazdu). Sam się nad tym po wielokroć zastanawiam, kiedy idę chodnikiem, na którym nie ma ani jednej
całej płytki, a większość z nich przypomina betonową mozaikę, jakby
ktoś wwalcował w ziemię gruz. Nie
raz korciło mnie zabrać ze sobą taki
kawałek wykruszonego trotuaru, jak
muszelkę znad morza. Śmiem twierdzić, że ten chodnikopodobny wyrób znikłby w mojej (oraz przechodniów) kieszeni w bardzo krótkim
czasie i siłą rzeczy trzeba byłoby położyć nowy. Pewnie zaraz ktoś się
obruszy i powie, że zachęcam do

łamania prawa i wandalizmu. Oczywiście trochę tu sobie dworuję, bo
cokolwiek nie mówić, stan „ochodnikowania” naszego miasta poprawił się w ostatnich latach wyraźnie,
choć do doskonałości mu jeszcze daleko. A propos gruzu i historycznych
pozostałości garść refleksji. Czy wiecie Państwo, dlaczego słynne rzymskie Coloseum przedstawia stan tak
zaawansowanej dewastacji? Bynajmniej z powodu wojen i kataklizmów. Otóż po upadku starożytnego
cesarstwa, nowi, germańscy rządcy
Italii zorganizowali w tym największym amfiteatrze kamieniołom, by
pozyskiwać znajdujące się w zasięgu
ręki cenne bazalty i inne szlachetne kamienie. W tym samym mniej
więcej czasie postępowała eksploracja egipskich piramid, które obdarli z marmurowych wypełnień arabscy kalifowie, z przeznaczeniem na
minarety, pałace i inne zbytki. Dziś
został z nich tylko schodkowy szkielet, choć pierwotnie lśniły oślepiającym na dziesiątki kilometrów blaskiem gładkich jak lustrzana tafla
ścian. Za to, by powstrzymać proces
turystycznego niszczenia Akropolu,
władze Grecji rozrzucają wokół restaurowanych budowli imitujące autentyk łupiny skalne, które ochoczo
zbierają zwiedzający, święcie przekonani, że przywożą ze sobą kawałek antycznego świata. Niezły biznes ukręcili Niemcy na rozebranym
niemal do cna murze berlińskim.
Jego kawałki sprzedawane były
wraz z odpowiednim certyfikatem
nazajutrz po jego zburzeniu. Choć
warto dodać, że w swym pomyśle
nie byli ani pierwsi, ani oryginalni, bo równo dwieście lat wcześniej
uprzedzili ich Francuzi, opylając paryżanom resztki rozwalonej
w pierwszych dniach rewolucji Bastylii. I tak sobie na podsumowanie tych rozważań myślę, że gdyby
przez 30 lat, bo tyle mniej więcej mówi się o potrzebie odbudowy zamku królewskiego w Nowym
Sączu, jego mieszkańcy znosili tam
w reklamówkach materiał na budulec, zapewne dziś rezydencja Jagiellonów stałaby w całej swej okazałości. Ale co sobie pogadaliśmy, to
nasze! I jeszcze jedna uwaga. Może
lepiej zawczasu rozrzucić trochę
starego asfaltu wokół mostu heleńskiego, bo licho wie, gdzie wkrótce
zawita szalony kolekcjoner. Strach
pomyśleć, co by było, gdyby równie zapamiętale dobrał się do naszego jedynaka, a „municypalni” nie
otrzymaliby zgłoszenia.
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Rekomendacje
Karnet nie tylko kulturalny
15 WRZEŚNIA (CZWARTEK)
r N OW Y S ĄC Z , X godz.16–18, sala eduka-

cyjna Galerii BWA SOKÓŁ, warsztaty plastyczne dla dorosłych; X godz. 19, sala widowiskowa i galeria MOK, inauguracja Sceny
Autorskiej SELAWI oraz wernisaż wystawy
rzeźby i płaskorzeźby Marceliny Pawlik;
r S TA R Y S ĄC Z , X godz.16, „Galeria pod
Gniazdem”, Rynek 5, wernisaż prac Radosława Szarego „Obrazy igłą malowane”;

16 WRZEŚNIA (PIĄTEK)
r N OW Y S ĄC Z , X godz. 8.30, Sądecki Park
Etnograficzny, „ W warsztacie i zagrodzie– ginące zawody w skansenie” – warsztaty wikliniarstwa; X godz.9.15, cmentarz
komunalny, kościół św. Kazimierza, ratusz – uroczystości związane z 72.rocznicą napaści ZSRR na Polskę, Dzień Sybiraka;
X godz. 12, WSB–NLU, Turniej Tembakana; X godz. 13, Miasteczko Galicyjskie,

„Kociołek Galicyjski”, w programie prezentacja potraw i produktów regionalnych
oraz konkurs na najlepsza potrawę; X godz.
16–18, Galeria BWA SOKÓŁ, warsztaty architektoniczne i plastyczne dla młodzieży; X godz. 17, Dom Gotycki, ul. Lwowska 3,
otwarcie wystawy „Nikifor i jego akwarelowo–rysunkowy świat”.

17 WRZEŚNIA (SOBOTA)

PTTK o/Beskid zaprasza na 15. Jesienny
Rajd Rowerowy od 5 września 2011
do 1 października 2011
PROGRAM:
5.09 – 30.09.2011 – trasy dowolne,
potwierdzenie przebytej trasy na karcie
uczestnictwa.
1.10.2011 – sobota meta rajdu Szkoła
Podstawowa w Maciejowej
do godz. 12 – przyjmowanie uczestników,
godz. 12.30 konkurencje sprawnościowe,
godz. 13.30 ognisko turystyczne,
godz. 14.30 zakończenie i ogłoszenie
wyników rajdu.
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r N OW Y S ĄC Z , X godz. 16–18, Galeria
BWA SOKÓŁ, warsztaty architektoniczne i plastyczne dla młodzieży; X godz.17.30,
MCK Sokół, Spotkanie z Andrzejem Franaszkiem, autorem książki „Miłosz. Biografia” wstęp za zaproszeniem;

REPERTUAR KIN

r N OW Y S ĄC Z , X godz. 9, WSB–NLU, Tur-

niej Tembakana; godz. 16–23, CH Europa II,
10–lecie CH Europa II. Wystąpią: Chłopacy,
M&M, WirDance; X godz.18, sala im. Lucjana Lipińskiego Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”, Verba et voices 2011 Muzyka
w Krakowie–Muzyka w Małopolsce, koncert Capelli Cracoviensis, Msza c–moll Wolfganga Amadeusza Mozarta, wstęp wolny
po wcześniejszej rezerwacji miejsc;

18 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)
r N OW Y S ĄC Z , X godz. 9, WSB–NLU, Tur-

15 Jesienny
Rajd Rowerowy

21 WRZEŚNIA (ŚRODA)

niej Tembakana. Dzień z konkursami dla widzów; X godz.13.30, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz skwer przed
pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego (al. Batorego), uroczystości związane z 72.
rocznicą utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i 67. rocznicą utworzenia I Pułku
Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej.

19 WRZEŚNIA (PONIEDZIAŁEK)

16 – 22 WRZEŚNIA
K I N O S O KÓ Ł
SMERFY – 3D, USA/Belgia, animacja/dubbing, 16 września, g. 14:15, 16, 17:45; 18
września, g. 10:30, 12:15, 14:15, 16, 17:45;
19 – 22 września, g. 14:15, 16, 17:45; CONAN BARBARZYŃCA – 3D, USA, akcja/fantasy/przygodowy, 16 września, g. 19:30,
21:40; 18 – 22 września, g. 19:30, 21:40; GENEZA PLANETY MAŁP, USA, akcja/science–fiction, 16 – 21 września, g. 15:20, 17:20;
22 września, g. 16; SZEFOWIE WROGOWIE, USA, czarna komedia, 16 – 22 września, g. 15:45, 19:20; CYRK COLUMBIA,
Bośnia i Hercegowina/Francja/Wielka Brytania/Niemcy, dramat, 16 – 22 września,
g. 16:45; COLOMBIANA USA/Francja, akcja/thriller, 16 – 22 września g. 17:30, 21:20,
BRATERSTWO – premiera, Dania, dramat,
16 – 22 września, g. 18:45, NAWET DESZCZ,
R

E

K

L

r N OW Y S ĄC Z , X godz. 10, MCK „Sokół”,

Inauguracja Akademii Słowa.

20 WRZEŚNIA ( WTOREK)
r N OW Y S ĄC Z , X godz. 18.30, Sala kameralna MOK, Klub Miłośników Muzyki Progresywnej RUSH – „Exit...Stage Left” Koncert na dużym ekranie;

A

Ochotnicza Straż Pożarna w Podrzeczu zaprasza
wszystkich mieszkańców Gminy Stary Sącz i Podegrodzie
oraz innych miejscowości na
oficjalne otwarcie nowo utworzonego placu zabaw
przy remizie OSP w Podrzeczu.
Termin otwarcia placu zabaw: 18 września 2011 (niedziela), godz. 14.00
Powstanie placu zabaw
było możliwe dzięki
przystąpieniu do realizacji
projektu pn.: „Budowa
placu zabaw w Podrzeczu
oraz organizacja imprezy
promującej plac zabaw.”
w ramach Działania 413
Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju dla
małych projektów PROW
2007-2013.
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Hiszpania, dramat, 16 – 21 września, g.
19:15; 5 PALCÓW KANGCZENDZONGI, Pokaz multimedialny z Indii Północnych i Sikkimu, spotkanie z podróżnikiem Grzegorzem Petryszakiem, 22 września, g. 19;
PALACZ ZWŁOK, Czechosłowacja, thriller/
komediodramat, 16 – 22 września, g. 20:45,
INNY, Hiszpania , dramat/thriller, 16 – 22
września, g. 21:15;
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Sport

Więcej sportu na: www.sacz.in

Najlepsi brydżyści w Tęgoborzu

Cykliści w Dolinie

W najbliższą sobotę i niedzielę w Tęgoborzu (gm. Łososina Dolna) odbędzie się Ogólnopolski Indywidualny Turniej Brydża Sportowego UTOPI
2011. W turnieju weźmie udział grupa
polskich arcymistrzów w tym aktualny Mistrz Europy Mikołaj Taczewski.
Turniej będzie rozgrywany według zasad obowiązujących na największych imprezach brydżowych.
Partnerów będzie rozdzielała biegnąca w poprzek stołu gry zasłona. Licytować będzie się za pomocą
specjalnych kartoników, a wyniki
będą na bieżąco przesyłane on–line
do serwera i widoczne na sali gry.
– Brydż sportowy w takiej formie pozwala wyeliminować czynnik przypadku – mówi organizator
R
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imprezy Lech Zakrzewski. – Przy
odpowiednio dużej ilości rozdań
zwyciężają rzeczywiście najlepsi. Polscy brydżyści od lat należą
do światowej czołówki.
Kilku reprezentantów będzie
można zobaczyć w akcji podczas
UTOPI. Serdecznie zapraszamy do
kibicowania na miejscu w Hotelu LITWIŃSKI. Niemal do ostatniej chwili
ważył się udział w imprezie najbardziej znanej polskiej brydżystki Renaty Dancewicz (na zdjęciu).
Szczegóły na temat turnieju
znajdują się pod adresem: www.
utopi.pl.
Medialnymi partnerami turnieju są
„Dobry Tygodnik Sądecki”
oraz portal sacz.in.
(AS)

To już ostatni akcent tegorocznego sezonu kolarskiego. Łaskawa wrześniowa pogoda sprawia,
że na starcie można spodziewać
się rekordowej ilości zawodników
z całego kraju, wśród których wyścig Doliną Popradu cieszy się dobrą renomą.
– Liczymy na przyjazd ponad
stu zawodników, którzy lubią ściganie na tej malowniczej trasie
– mówi wiceprezes Sądeckiego Towarzystwa Cyklistów, Piotr Skrzyniarz. – Trasa tylko pozornie wydaje się łatwa, ale posiada kilka
miejsc, które z pewnością dokonają selekcji w peletonie. Jak co roku
należy spodziewać się, że na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej
i poszczególnych grupach wiekowych szansę mają tylko zawodnicy dobrze jeżdżący po górach.
Start honorowy nastąpi w samo
południe w sądeckiego Rynku, ale
do prawdziwego ścigania kolarze
przystąpią dopiero na obwodnicy
Starego Sącza, gdzie tradycyjnie

FOT. ARCHIWUM

KO L A R S T WO . W najbliższą sobotę szosami Sądecczyzny przejedzie
ostatni w tym roku wyścig kolarski. Mastersi będę się ścigać w piątej
edycji zawodów Doliną Popradu.

usytuowany jest start ostry. Tradycyjnie też najciekawszych i być
może rozstrzygających akcji spodziewać się należy dopiero na 40.,
70. i 90. kilometrze trasy, czyli na
największych podjazdach – w Żegiestowie, Krzyżówce i Boguszy.
Meta zawodów, na trasie liczącej
110 km usytuowana jest na al. Piłsudskiego w Nowym Sączu, a zawodnicy spodziewani są tam ok.
godz. 14.30.

W związku z imprezą w sobotę
należy spodziewać się utrudnień
na trasie kolumny wyścigu, która będzie zamknięta na czas przejazdu kolarzy.
Organizatorami V Szosowego
Wyścigu Kolarskiego Doliną Popradu są Sądeckie Towarzystwo
Cyklistów, Urząd Miasta Nowego
Sącza, Starostwo Powiatowe oraz
Urząd Marszałkowski.
(LANCE)
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Na koniec tygodnia

Odwiedź portal: www.sacz.in

TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Krokus kończy działalność
K I N O . Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Nowym
Sączu nie przedłużyła umowy
z MCK „Sokół” na wynajem sali
kinowej. Dziś, 15 września, po
10 latach funkcjonowania, kino
Krokus kończy swoją działalność. Mniej o jedną salę kinową
może oznaczać problemy z dystrybutorami filmowymi.
– Właściciel ma prawo do dysponowania swoim budynkiem.
W tym roku PWSZ nie przedłużyła z nami umowy, tłumacząc, że chce wyremontować
salę i zaadaptować ją na wykładową – potwierdza Antoni
Malczak, dyrektor MCK „Sokół”. – Jednocześnie chcę podziękować rektorowi Zbigniewowi Ślipkowi i kanclerzowi
Zbigniewowi Zielińskiemu za
możliwość korzystania z sali
przez tyle lat.
Pierwszy seans w kinie Krokus odbył się 14 września 2001
r. o godz. 9. Widzowie obejrzeli „Quo Vadis”. – Już pierwszy
dzień grania tego tytułu zgromadził w kinie 762 osoby. Od
tego dnia gościliśmy ponad 320
tys. widzów – wylicza Antoni Malczak.
Przyznaje, że było to ważne miejsce dla jego instytucji. Przez dłuższy czas Krokus
funkcjonował bowiem jako
druga co do wielkości sala kinowa MCK „Sokół” – licząca
271 miejsc. Po rozbudowie budynku przy ul. Długosza rolę
kina Krokus może przejąć teraz nowa sala multimedialna
w podziemiach Galerii BWA
Sokół. Choć z żalem pracownicy Sokoła rozstają się z kinem

Krokus, starają się dostrzec
pozytywne strony zmian.
„Skupienie wszystkich
obiektów projekcyjnych w jednym budynku pozwoli zainteresować widzów kinowych
wszystkimi wydarzeniami artystycznymi, o których dowiedzą się w jednym miejscu,
a przede wszystkim pozwoli
uniknąć nieporozumień, które
często miały miejsce w związku z rozplanowaniem naszego repertuaru. Znikną obawy,
że wybierając się na film, trafią Państwo do niewłaściwego
kina” – czytamy w komunikacie przesłanym nam przez MCK
„Sokół”.
MCK „Sokół” nie wydzielał
osobnej grupy pracowników,
która tylko obsługiwałaby kino
przy al. Wolności. Te same osoby raz pracowały w Sokole, raz
w Krokusie. Antoni Malczak nie
przewiduje z tego powodu żadnych zwolnień. Utrudnienia,
jak zauważa, mogą natomiast
pojawić się przy współpracy z dystrybutorami. – Mniej
o jedną salę kinową, oznacza
mniej wyświetlanych filmów.
Mam nadzieję, że nie dojdzie do
sporów z dystrybutorami, jeżeli z uwagi na mniejsze możliwości, nie będziemy w stanie wyświetlić jakiegoś filmu
– mówi dyrektor.
Ostatni seans w historii kina
Krokus odbędzie się dzisiaj
(czwartek 15 września), o godz.
21.15.
– Dla tych, którzy żywią
specjalną sympatię do tej sali,
zapraszamy na „Genezę Planety Małp” – zachęca Antoni
Malczak.
(KG)
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SMS
Wrzesień bez 17,
czyli nowa poprawna
tradycja
Naszą uwagę zwrócił ostatnio plakat
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym
Sączu, obwieszczający o zaplanowanych na wrzesień imprezach i uroczystościach. Wśród wielu propozycji znalazły się również rocznicowe obchody
wybuchu II wojny światowej, rozpisane
na trzy terminy: 1 września (tradycyjny); 16 września – czczony w tym roku
jako dzień agresji sowieckiej oraz Święto Sybiraka; i wreszcie przyklejony doń
trochę sztucznie 18 września, przywołujący tradycje święta pułkowego oraz
powstania Podziemnego Państwa Polskiego (?). Wyszła z tego mało przejrzysta kakofonia. Zastanawia, że choć 17
września wypada w sobotę, czyli dzień
wolny od pracy, akurat ta data z jakiegoś powodu została ujęta w nawias
i wyleciała z historycznego kalendarza
imprez, ustępując miejsca 16 i 18. Jak
się okazuje także Pieta –symbol martyrologii sądeczan – nie jest wskazanym dla obchodów miejscem, zapewne z uwagi na bliskość pomnika chwały
agresora sowieckiego, którego przenieść nie wolno! A skoro tak, to my
ze swoimi narodowo–patriotycznymi
uroczystościami musimy przycupnąć
w kącie. Najlepiej w małej i ciasnej alejce cmentarnej, gdzie z trudem mieszczą się nawet poczty sztandarowe,
gdyż „obelisk Sybiraków”, znajdujący się POD MOSTEM u zbiegu Paderewskiego i Tarnowskiej wciąż traktowany
jest z powagą miejsca, w którym przyszło mu stanąć. Nie dziwmy się zatem,
że stan świadomości młodzieży jest jak
„koń”, choć w tym przypadku nie chodzi o wielkość. Po prostu, koń jaki jest,
każdy widzi.
(JARO)
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