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Most miał połączyć miasto,
a podzielił ludzi
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Kolejny numer DTS
ukaże się 29 sierpnia
Reklamuj się
w „Dobrym Tygodniku Sądeckim”
tel.: 18 544 64 41
e-mail: reklama@dts24.pl

29 sierpnia specjalne wydania:
„DTS na Pannonice”
i „Agropromocja”
Freddy i węże L str. 2, Mr Gadżet L str. 4, Saturator
reaktywacja L str. 5, 75 lat temu zginął żydowski świat
L str. 13, Teatralna uczta potrwa trzy tygodnie L str. 17,
Sandecja zapłaciła frycowe i zadziwiła Polskę L str. 19
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Druga strona
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

CZŁOWIEK Z DRUGIEJ STRONY
Imię i nazwisko: Bernard Stawiarski.
Urodziłem się: w Biczycach Dolnych (gmina Chełmiec).
Moja rodzina: to cztery kobiety: Joanna, Anna, Maria, Wandzia.
Zajmowane stanowisko: wójt gminy Chełmiec, od 1 stycznia
2018 r. burmistrz tej gminy.
Przebieg kariery zawodowej: Biuro Rachunkowo-Konsultingowe „Account” s.c. firma prowadzona z żoną Joanną, wójt
gminy Chełmiec.
Moją pierwszą wypłatę wydałem na: dżinsy kupione w Peweksie, ale na szczęście nie takie z dziurami jak dyktuje współczesna moda.
Lubię jeść: to co sam ugotuję.
Po godzinach: gotowanie, basen z sauną, książka. Film ale niestety w tym wypadku stara klasyka. Latem góry a zimą narty.
Mój samochód: Fort Escort z salonu, już pełnoletni ale
z „duszą”.
Ostatnio czytałem: „Moją wielką grecką przygodę” Johna Mole.
Na bezludną wyspę zabrałbym: święty spokój.
Złości mnie: polityka, jak chyba wszystkich normalnych ludzi
– dotyczy to oczywiście nie tylko ostatnich lat.
Śmieszy mnie: krótki kawał z dobrą puentą.
Cieszy mnie: że żyję w kraju z paszportem w szufladzie, o czym
dawno temu marzył Leopold Tyrmand.
(JOMB)

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

Freddy i węże

N

a testy do Sandecji przyjechał
piłkarz Freddy Adu. Przyjechał z etykietką nowego Pele.
Kumacie powagę sytuacji? Nowy Pele
nie odbiera telefonów od Barcelony
ani Realu, tylko siada w Szwagropol
i wali prosto do Sącza. Cały piłkarski świat na moment wstrzymał oddech i byłby się udusił z braku tlenu.
Na szczęście ktoś przytomny pożyczył
szpilki ze Studia Krawieckiego „Złota Nitka” i w porę przebił balon napompowany do granic przyzwoitości.
Nie ma tego złego, coby… No właśnie.
Przyjazd Freddyego okazał się motywacyjnym mistrzostwem świata.
REKLAMA

Sandecja tak mocno zdenerwowała
się, iż jest obiektem żartów, że choć
dotychczas meczu w Ekstraklasie nie
wygrała i gola nie strzeliła, to w niedzielę niepokonanemu dotychczas
liderowi wrzuciła trzy sztuki za kołnierz, posyłając wicemistrza Polski na
deski. I to na jego stadionie (to zdanie
proszę wykreślić jako głupie, wszak
każde dziecko wie, że przecież Sandecja na własnym stadionie wygrać
nie może). Jeśli więc straszenie drużyny Freddym Adu ma być skutecznym sposobem mobilizacji, to uprzejmie donoszę, że po nowym Pele swoje
CV złożyli już w Sandecji nowy Neymar i nowy Ronaldo.
Z innej beczki. Aż się ciśnie na pióro temat pracy magisterskiej dla studentów dziennikarstwa: „Motyw węża
w prasie regionalnej na przestrzeni XX i
XXI wieku”. Gdyby zanurkować w gazetowych zszywkach, to okaże się, że
zaraz po tym, jak tylko zakwitną ogórki, a temperatura podskoczy powyżej
30 stopni, natychmiast na pierwsze
strony wypełzają węże. Ze zdumiewającą regularnością węże wychodzą na światło dzienne w autobusach

relacji Kraków – Nowy Sącz. Gdyby to były bociany, to jakoś można
by zrozumieć, że chcą na gapę podjechać ten kawałek na południe, bo
z Sącza jest przecież bliżej do Egiptu.
Ale węże? Jedna z teorii głosi, że gady
znajdowane są w autobusach w nasze
strony, ponieważ usłyszały, iż mieszka
tu kilka osób, co to mają węża w kieszeni. Widać węże szukają dla siebie
pracy zgodnej z wykształceniem, a jeżeli szef faktycznie nieskory będzie do
płacenia za tę robotę, to przynajmniej
liczą na ciepłą kieszeń na zimę. A tak
już całkiem poważnie: wąż jest ulubioną kaczką małopolskich dziennikarzy. Przed laty, kiedy żywcem nie było
o czym pisać w upalne lato, mój prześwietny kolega Zygmunt Szych, wypuścił pytona (przy pomocy długopisu
) z terrarium na ulice Tarnowa. Działo
się to na łamach dziennika zaczynającego się na literę G. Pół Tarnowa przez
wakacje uganiało się za wężem, dzielnicowi zasięgali języka, strażacy przeczesywali teren, obywatele byli czujni, ale wszyscy dobrze się bawili, więc
w czym problem? Jak się nie ma potwora z Loch Ness, to się lubi co się ma.

FOT. Z ARCH. B. STAWIARSKIEGO

O tym, jak Chełmiec stał się miastem - Czytaj str. 7

Czytaj
„Dobry Tygodnik
Sądecki”
online - zawsze
i o każdej porze.

www.dts24.pl
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O tym się mówi

ZDJĘCIA: ALICJA AUGUSTYN

Most miał połączyć miasto, a podzielił ludzi

Iwona Piszczek –
sprzedawczyni
z osiedla Helena
- Dojeżdżam codziennie z Piątkowej
do pracy na ulicę Krakowską. I każdego dnia dwa razy
przejeżdżam przez most heleński,
bo tak jest najbliżej. Bardzo obawiam się tego, co będzie, gdy go
zamkną. Będę musiała nadrabiać
dość spory kawał drogi obwodnicą. Inną sprawą jest sprzedaż w tym
sklepie. Może utarg się zmniejszy,
a może zwiększy - zdania są podzielone. Klienci, jak przychodzą,
mówią, że pewnie nikomu nie będzie chciało się jechać przez całą
obwodnicę do centrum miasta
i nasz sklep będzie mieć większy
utarg. Ale z drugiej strony ci, którzy tutaj przyjeżdżali z tamtej strony mostu, nie przyjadą, bo nie będzie to dla nich opłacalne. W sumie
to te debaty na temat mostu trwają już od długiego czasu i dalej nie
ma żadnej decyzji. Ludzie zaczynają plotkować, że pewnie budowa
w ogóle się nie rozpocznie, bo pieniądze zostaną przeznaczone na
nowy stadion dla Sandecji.

Artur Bochenek, wicewójt
Chełmca
- Miasto robi inwestycje związaną z mostem heleńskim od tyłu. Powinno się najpierw pomyśleć o moście w kierunki ul. Piramowicza, lub
moście ze Świniarska do Nowego
Sącza. Byłby to niewielki most za 4050 mln złotych. I taka inwestycja jest
możliwa do realizacji, zresztą podejmujemy pierwsze próby, żeby się nią
zająć. Chcemy rozpocząć projektowanie tego mostu i połączenia z obwodnicą zachodnią. Gdyby taki most
został wybudowany, a jego budowa
w niczym by nie wadziła, to wtedy
można byłoby zacząć prace z mostem heleńskim, czyli tzw. główną arterią komunikacyjną miasta.
Natomiast w tym momencie zakorkujemy miasto, bo nie tylko mieszkańcy Chełmca będą mieli problemy z dojazdem do Nowego Sącza,
ale przede wszystkim mieszkańcy

Nadal nie wiadomo, kiedy rozpocznie się budowa
mostu heleńskiego. Początek prac był planowany
na przełom maja i czerwca. Tymczasem jest
sierpień, a przetarg, do którego stanęło osiem
firm, nadal pozostaje nierozstrzygnięty. Tematem
tabu jest też, jak w czasie prowadzenia prac
będzie wyglądać ruch samochodowy i pieszy. Ten
problem nie schodzi z ust mieszkańców nie tylko
dzielnicy Helena.
osiedla Helena, gdzie podobno jest
około 5-6 tys. osób. Trzeba się też
przyjrzeć rozwiązaniom komunikacyjnym na projektowanym rondzie,
które będą wymagać od niektórych
mieszkańców Heleny np. mieszkających na ulicy Krakowskiej, konieczności przejechania całego mostu,
zrobienia na radzie kółeczka i wrócenia, jeśli chcieliby jechać w kierunku ul. Dunajcowej.
Wypowiedź z programu
„Nasze trzy grosze” w Regionalnej
Telewizji Kablowej

Bożena Głowackamieszkanka
osiedla Helena
- Mieszkam tutaj, zaraz za mostem na osiedlu Helena,
a pracę mam zaraz po drugiej strony mostu. Codziennie chodzę pieszo i zajmuje mi to około 20 minut.
Nie wyobrażam sobie tego, co będzie jak zamkną most i będę musiała jeździć samochodem do pracy
i z powrotem. Muszę przygotować
się na wielkie korki, gdyż wszystkie samochody skumulują się na obwodnicy miasta, podobnie będzie też
na skrzyżowaniu łączącym wszystkie drogi. Most według mnie jest potrzebny, ale miasto powinno zadbać
o jakąś kładkę dla pieszych lub jakiś

transport kolejowy dla mieszkańców
z drugiej strony rzeki, a nie czekać
na to, że sytuacja sama się rozwiąże.

Tadeusz Potoczek przewodniczący Zarządu Osiedla
Helena
Do tej pory nie wiadomo, co stanie się w momencie rozstrzygnięcia
przetargu. Mieszkańcy obawiają
się tego, co będzie, kiedy prace się
rozpoczną. Z tego co wiem, podczas budowy mostu będzie umożliwione pieszym przemieszczanie się
z osiedla Helena do centrum miasta. Most całkowicie ma zostać zamknięty dopiero 4 miesiące przez
oddaniem, bo wtedy będą kończone prace z nim związane. Tak dowiedzieliśmy się na ostatniej sesji
od wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża. W momencie zamknięcia mostu prawdopodobnie ludzie zaczną
częściej korzystać z mostu kolejowego, dlatego według mnie miasto
powinno zadbać o to, aby ten most
był bardziej bezpieczny.

Józef Hojnor - radny
- Mieszkańcy dzielnicy Helena do dnia dzisiejszego nie wiedzą,
jakie są zatwierdzone

rozwiązania w sprawie komunikacji na okres budowy mostu na
Dunajcu. Są zdesperowani i oczekują jednoznacznego stanowiska
Urzędu Miasta, tym bardziej, że
chodzi o dojazd do pracy i rozpoczynający się niebawem rok
szkolny. Nie ma dialogu, nie można nawet zadać pytania czy prezydent wystąpił poprzez wojewodę
do II Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego z wnioskiem o budowę przez wojsko mostu zastępczego na czas budowy nowego mostu
heleńskiego. Wiemy wszyscy, że
samorządy często korzystają z pomocy wojska i wojsko rozwiązuje lokalne problemy, więc sprawa
jest poważna. Ciarki człowiekowi przechodzą, jak pomyślę, czy
w tej sytuacji ludzie nie zaczną
przechodzić przez most kolejowy. Sednem sprawy jest to, że od
2014 r. Urząd Miasta informował
o kapitalnym remoncie lub budowie nowego mostu. Jeszcze 12
stycznia tego roku informowano, że w maju 2017 r. rozpoczną się roboty budowlane. A dzisiaj proste pytania o opracowany
i zatwierdzony sposób organizacji ruchu z Heleny pozostają bez
odpowiedzi. Na dręczące mieszkańców miasta pytania ma odpowiedzieć wykonawca? Jak znam

życie i budowlańców, skupią się
na swoim interesie, a nie interesie mieszkańców. Przecież organizacja ruchu drogowego, lokalnego transportu zbiorowego należy
do wyłącznej kompetencji miasta.

Grzegorz Mirek - dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg w
Nowym Sączu
- Informuję, iż zapisy przetargowe Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekt
techniczny wyraźnie wskazują,
iż na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia przejścia pieszo-rowerowego podczas trwania
budowy. Dopuszczalna przerwa
w ruchu pieszych zgodnie ze specyfikacjami może wynosić od 2 tygodni do 1 miesiąca. Miasto przygotowuje plan zarządzania mobilnością
dla samochodów na czas realizacji inwestycji, poprzez przygotowanie oferty komunikacji zastępczej zapewnionej lokalnym
transportem zbiorowym. Komunikacja zastępcza będzie uruchomiona po uzgodnieniu z potencjalnym
wykonawcą harmonogramu robót
i przedstawieniem przez niego
okresu, w którym będzie przystępował do wyłączenia z ruchu ulic
związanych z przebudową układu
komunikacyjnego. Przetarg na wyłonienie wykonawcy jest obecnie na
etapie rozstrzygania. W związku
z przesłanymi pytaniami wykonawców związanymi z treścią
przedstawionych ofert firm startujących w przetargu, zamawiający jest obowiązany do szczegółowego wyjaśnienia wszystkich kwestii
związanych z przygotowanymi
przez wykonawców ofertami na realizacje zamówienia, a szczególności do kwestii związanych z zagadnieniami będącymi podstawowym
kryterium oceny ofert. Dlatego też
zamawiający przeprowadza szczegółowe wyjaśnianie ofert oraz żąda
przedłożenia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przetargowym.
ZEBRAŁA: ALICJA AUGUSTYN
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Cyfry, ludzie, cytaty...
Człowiek tygodnia 

Cytat

Z piekła do nieba
Trener piłkarzy Sandecji w ciągu siedmiu dni odbył
emocjonującą podróż życiowym roller costerem z piekła do nieba. Jeszcze w poprzednią niedzielę frustrował
się w Warszawie, że jego drużyna nie strzeliła gola w Ekstraklasie i nie wygrała meczu. W poniedziałek w jednym
z ogólnopolskich portali dał
gorzki wywiad, który można streścić retorycznym pytaniem: „co ja tutaj robię”?

Trener Mroczkowski musiał być
nieźle wkurzony, bo wypalił
z grubej rury, iż żałuje, że nie
przyjął propozycji poprowadzenia Jagiellonii Białystok, zamiast męczyć się w Nowym
Sączu z tutejszymi działaczami. Po kilku kolejnych dniach
Mroczkowski pojechał do swojego wymarzonego Białegostoku (autokarem Sandecji) i spuścił łomot liderującej Jagiellonii,
której zalotom tak pochopnie
odmówił. Czyż to nie jest scenariusz na sensacyjny film akcji z elementami obyczajowymi i
wątkiem psychologicznym? Oto
Radosław Mroczkowski – twardy
facet, który jeszcze nie jedno będzie musiał wziąć na klatę.
(HŻAN)

FOT. ARH. SANDECJI

Gdyby w tym tygodniu jakiś odważny powiedział, że człowiekiem tygodnia powinien być ktoś
inny niż Radosław Mroczkowski,
to przez tydzień kazalibyśmy mu
klęczeć na grochu.

„Przecież
mamy wolne
sądy… wolno
działają,
ludzie latami
czekają na
rozprawy.”
Leszek Gieniec
w Regionalnej Telewizji
Kablowej

REKLAMA

Mistrz włamań 

Zatęsknił za przedszkolem
Gmina Chełmiec
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

To kandydat do tytułu włamywacz roku! 30-latek najwyraźniej zatęsknił za czasami dzieciństwa i… włamał się do sądeckiego
przedszkola. To tylko przedsmak
dalszych poczynań łobuza. Spragniony, próbował zrobić sobie
herbatę, ale uszkodził czajnik.
Nie lepiej poszło mu z gotowaniem – wprawdzie jajka przygotował na twardo, ale chleb włożył

do piekarnika i… przypomniał sobie o leżakowaniu. Ze smacznego
snu zbudził go zapach spalenizny
i hałasująca pracownica przedszkola, która o 6. rano pojawiła
się w pracy. Za swoją niewinną
dziecięcą zabawę mężczyzna odpowie teraz przed sądem. Obstawiamy, że na rozprawie pojawi się
z pluszowym misiem.
(DZI)

na terenie gminy Chełmiec – etap II

Klikaliście
Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki
ściekowej w aglomeracji Chełmiec, co przyczyni się do
poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości życia
mieszkańców Gminy Chełmiec
Dofinansowanie projektu z UE: 14 432 480,90

11 tys.

wejść w ubiegłym tygodniu zanotował
na naszym portalu www.dts24.pl wpis
o człowieku, który górę przenosił. Rzecz
o Janie Stachu, rolniku ze Znamirowic,
który tak się zawziął, że w 3 lata sam
jeden własny kamienny most wybudował.
Specjaliści od Google Analytics donoszą,
że najwięcej kliknięć tekst miał w dzielnicy
Helena. Podobno mieszkańcy podpatrują
konstrukcyjny talent Stacha. Jak szybko
obliczyliśmy – skoro jednemu człowiekowi
na wybudowanie mostu wystarczyło 1000
dni, to 5 tys. mieszkańców Heleny wybuduje
most… w 5 godzin! Szykuje się kolejny
sądecki rekord!
(HEL)
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LICZBA TYGODNIA
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Tyle goli piłkarze Sandecji strzelili Jagiellonii w Białymstoku, a były to pierwsze gole
zdobyte przez sądecki klub w Ekstraklasie.
3 gole dały pierwszy komplet 3 punktów, więc
liczba ta stała się w niedzielę magiczną, a dla niektórych może nawet świętą. Jak podają historycy,
Nowy Sącz czekał na pierwszego gola 107 lat. Statystycy futbolu są jednak bardziej miłosierni i wyliczają, że nie 107 lat, tylko 296 minut, czyli nieco
krócej. Do historii Sandecji przeszedł też strzelec
pierwszego gola - kolega Kolew. Lewonożny Bułgar
ma (prawdopodobnie) na imię Aleksandar, choć w
relacjach z tego samego meczu pojawia się również
pod imieniem Aleksandyr albo po prostu Aleksander. Ale to już zmartwienie dla historyków
(TS)

Precyzyjni do bólu
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado: jeśli istnieje podejrzenie, że
dotychczasowy system liczenia głosów był mało precyzyjny, to zachodzi niebezpieczeństwo, iż wszystkie
dotychczasowe głosowania trzeba będzie poddać reasumpcji czyli mówiąc
językiem elektoratu – powtórzyć je.
Ale nie martwmy się na zapas.
Eksperymenty rozpocznijmy od

Uﬀ, jak gorąco 

6,5 tys. wyzwala emocje

34,8°C

Żarliwą dyskusję wywołała na naszym Facebookowym
profilu informacja o zasiłkach
z pomocy społecznej. Jak ustaliła nasza reporterka, rekordowe wsparcie
wypłaca jednej z rodzin Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu. To,
uwaga, 6,5 tys. zł! Na tę sumę składają się świadczenia rodzinne, fundusz
alimentacyjny i świadczenie z programu 500+. W komentarzach nasi
Czytelnicy nie ukrywali emocji. (Nie)

parlamentarne określenia w stylu:
cwaniacy, nieroby i roszczeniowcy były tymi z gatunku subtelnych.
Jak widać temat pieniędzy, zwłaszcza cudzych, zawsze wywołuje niemałe poruszenie.
(ECI)

pokazały termometry 1 sierpnia w Nowym Sączu. To oficjalne dane z Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej. Na razie
jest to najwyższa temperatura
tego miesiąca, ale tych, którzy
tego nie poczuli, pocieszamy –
już nadchodzi kolejna fala upałów. Śledźcie domowe termometry i przysyłajcie zdjęcia na adres
redakcji. Szukamy najgorętszego
miejsca Sądecczyzny!
(TEMP)

Bohater miesiąca 

Saturator reaktywacja!

Mr Gadżet 

Sądecki radny Michał Kądziołka zaproponował, by głosy w Radzie Miasta liczył system elektroniczny! Pomysł ma usprawnić pracę Wysokiej Rady i pomóc policzyć
głosy bardziej precyzyjnie. Dodajmy –
wszystkie 23 głosy.

Facebookowa szermierka 

zaproszenia na posiedzenia Rady
Miasta przedszkolnego koła matematyków „Małe Liczydełko”. Dzieci w ramach zajęć fakultatywnych
zajmą się liczeniem głosów Wysokiej
Rady. Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, sześciolatki są świeżo po zajęciach z dodawania do 23, więc zliczą głosy wystarczająco precyzyjnie.
Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze proponujemy przekazać na jakiś
społecznie użyteczny cel. Mogą to
być korepetycje z matematyki obejmujące materiał z pierwszego półrocza klasy pierwszej zreformowanej
szkoły podstawowej.
(J23)

Sati wydał
10 tys. porcji
wody

FOT. PIOTR DROŹDZIK

REKLAMA

Życie lubi nas zaskakiwać. Największą letnią atrakcją w konserwatywnym
i prawicowym Nowym Sączu stał się
relikt słusznie i bezpowrotnie minionej
epoki, jeden z ulicznych symboli PRL-u
– saturator z wodą sodową! Dzięki niemu Sącz stał się tak sławny, że sodówa uderzała nam chwilowo do głowy!
Sądecki saturator (zwany też
pieszczotliwie Sati) przez kilka tygodni wydał 10 tys. porcji wody sodowej. To tak, jakby – nie przymierzając – podać szklankę wody całej
Krynicy. Bardzo ewangeliczna postawa, ale oni akurat mają własną
mineralną. Przy okazji ustawienia
na sądeckim rynku saturatora, niechcący przeprowadzono socjologiczne badanie na reprezentatywnej grupie respondentów: za czym
tęsknią sądeczanie?
Wychodzi na to, że choć głosują
na Prawo i Sprawiedliwość, to podświadomie trochę tęsknią za Polską
Ludową, czyli mówiąc w pewnym
uproszczeniu za dawnymi, dobrymi

czasami. Saturator, ważny dla kultury masowej, a nawet odgrywający
w polskim kinie bohaterów drugoplanowych, wydawał się wieczyście
skompromitowany jak i cały system, który go wylansował. Serwowana z niego woda nazywana była
potocznie gruźliczanką. Chcąc się
napić godziłeś się połknąć drobnoustroje, jakie na brzegu szklanki
pozostawił poprzedni konsument.
W najlepszym wypadku degustowałeś obywatelu smak szminki jakiejś nieznajomej, co dla osób
z bujną wyobraźnią mogło stanowić
namiastkę pocałunku.
Oczywiście sądecki saturator AD
2017 to pełna nowoczesność i sterylna higiena jednorazowych kubeczków, więc pomysłodawcy z Sądeckich Wodociągów mogą akcję
zapisać po stronie sukcesów. O Satim nawet w telewizji mówili!
Skoro saturator okazał się
taki dobry, to może warto również przetestować inne rozwiązania z PRL-u, które tylko najstarsi

sądeczanie mogą jeszcze pamiętać.
Np. od poniedziałku sami wprowadźmy sobie kartki żywnościowe! Komuna udzielała nam wszystkiego po trochę i to oczywiście było
niedobre oraz opresyjne. Dzisiaj
wszystko dostępne jest w nieograniczonych ilościach i to jest dużo
gorsze niż kartki żywnościowe!
Z braku komunistów sami więc reglamentujemy sobie skąpiej niż robiła to PZPR, np. wielu nie używa
cukru, który wówczas był przedmiotem najwyższego pożądania.
Wszystko, co kiedyś reżim wydzielał nam w ograniczonych ilościach, teraz należy zredukować
do zera: papierosy, czekoladę, alkohol, mięso i cukier. Dla naszego dobra!
Towarzysze i towarzyszki –
chcecie być szczupli i zdrowi wydrukujcie sobie z internetu legendarny bon P-3 i realizujcie zalecaną
tam dietę. Woda z saturatora dostępna bez ograniczeń.
(SZUM)
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Pod paragrafem

Rowerzysta zginął, sprawca odjechał
3 sierpnia na drodze wojewódzkiej
nr 977, w miejscowości Siary (powiat gorlicki) tuż po godzinie 20:30,
doszło do zdarzenia drogowego z
udziałem samochodu dostawczego marki Renault Master i roweru. W wyniku odniesionych obrażeń 45-letni rowerzysta zmarł. Na
miejscu ciało tragicznie zmarłego
mieszkańca Dominikowic identyfikował brat.

Kierowca białego samochodu dostawczego potrącił rowerzystę i odjechał. Nie zatrzymał się, by podjąć
próbę ratowania poszkodowanego.
Zostawił jednak po sobie ślad - tablicę rejestracyjną. Dodatkowo kilku świadków widziało zderzenie. Pół
godziny po zdarzeniu gorlicka policja
odnalazła, w kompleksie parkowym,
nieopodal miejsca wypadku, samochód z widocznymi śladami zderzenia.

W sąsiednim budynku policjanci zatrzymali ukrywającego się sprawcę 33-letniego mieszkańca Dębicy. Jak
się okazało, miał ponad dwa promile alkoholu we krwi. - Policjanci gorlickiej jednostki Policji natychmiast po
wypadku zaczęli ustalać okoliczności
zdarzenia- informuje oficer prasowy komendanta powiatowego Policji
w Gorlicach asp. sztab. Grzegorz
Szczepanek. -Na miejscu zdarzenia

pracowała grupa dochodzeniowo śledcza pod nadzorem prokuratora,
decyzją którego ciało 45-latka zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Oba pojazdy trafiły na policyjny parking, gdzie poddane zostaną
oględzinom.
Jak informuje oficer prasowy, zatrzymany mężczyzna został przesłuchany przez prokuratora, który postawił mu zarzuty kierowania

pojazdem w stanie nietrzeźwości
i spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.
W sobotę 5 sierpnia na wniosek
prokuratora Sąd Rejonowy w Gorlicach zastosował wobec zatrzymanego mężczyzny areszt tymczasowy
na okres 3 miesięcy. Sprawcy zdarzenia za popełnione czyny grozi do
12 lat więzienia.
(NS)

kołem po 62-latku i uderzył w stodołę
–informuje mł. asp. Iwona Grzebyk-Dulak z Komendy Miejskiej Policji w
Nowym Sączu.
Poszkodowany mężczyzna został
odtransportowany helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do
szpitala w Krakowie.
(TB)

Mundurowi ustalili również, że kierowca ma zakaz prowadzeniu pojazdów. Grozi mu kara 5 lat pozbawienia
wolności.
(AA)

Kierowca został zakleszczony

Okradł jubilera, już siedzi

5 sierpnia na ul . Węgierskiej w
Nowym Sączu doszło do zdarzenia czołowo-bocznego samochodu dostawczego marki Peugeot Boxer z osobowym marki Skoda Fabia.
Kierujący Skodą został zakleszczony
w pojeździe. Użyto sprzętu hydraulicznego, aby wydostać poszkodowanego. Kierowca samochodu
dostawczego nie odniósł poważniejszych obrażeń i o własnych siłach opuścił pojazd.
(NS)

Sprawca włamania do jubilera został
zatrzymany. Okazał się nim 19-latek
z Nowego Sącza. Biżuteria to nie jedyna rzecz, którą ukradł. Trzy dni później
dopuścił się kradzieży roweru o wartości powyżej 2 tys. zł, a w jego mieszkaniu policja zabezpieczyła marihuanę.
Do włamania doszło 24 lipca około godz. 5 rano w sklepie jubilerskim
przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu.
Sprawca uszkodził szybę i ukradł z ekspozycji biżuterię wartą kilka tysięcy
złotych.
(NS)

KRONIKA POLICYJNA
Syn dźgnął ojca nożem
30 lipca ok. godz. 12.30 w jednej
z miejscowości gminy Biecz (powiat
gorlicki) mężczyzna został ugodzony
nożem w plecy i żebra. Z ranami kłutymi i ciętymi trafił do szpitala w Gorlicach. Poszkodowany twierdzi, że syn
ugodził go dwukrotnie scyzorykiem
podczas kłótni. Trwają poszukiwania
sprawcy.
(NS)

Traktor przygniótł człowieka

Na podwójnym gazie i bez
uprawnień

31 lipca rano w Grybowie podczas
wykonywania prac polowych doszło
do tragicznego wypadku.
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że podczas wykonywania prac gospodarczych pojazd z
uruchomionym silnikiem przejechał

1 sierpnia około godziny 3.40 w
nocy policjanci bieckiego komisariatu
zatrzymali mieszkańca Libuszy, który poruszał się samochodem marki
Renault. Wyczuli od niego woń alkoholu. Po badaniu okazało się, że miał
2,94 promila alkoholu organizmie.

REKLAMA

Zaatakował maczetą
31 lipca 35-letni mężczyzna zaatakował maczetą 20-latka. Do zdarzenia
doszło w centrum Limanowej. Mężczyzna pochodzenia romskiego uderzył młodego chłopaka maczetą. Na
szczęście obrażenia jakich doznał poszkodowany, nie zagrażają jego życiu. Okazało się, że sprawca miał 1,9
promila alkoholu we krwi. Na wniosek prokuratura Sąd Rejonowy w Limanowej umieścił go w areszcie na
dwa miesiące.
(NF)

Więcej przeczytasz na:

www.dts24.pl
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Wydarzenie miesiąca

O tym, jak wieś miastem się stała Nowy Sącz leży
Chełmiec od 1 stycznia 2018 r. będzie
miastem. Na dodatek miastem z własnym rynkiem i ambitnymi planami
na pozyskiwanie środków unijnych.
W dniu św. Krzysztofa – patrona Chełmca premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie, na
mocy którego z nastaniem nowego roku wieś Chełmiec zyska
status miasta. Wójt Bernard Stawiarski szykuje wielką fetę na
sylwestrową noc. Powodów do
radości jest wiele. Dla Chełmca zmiana to szansa na ściąganie
środków unijnych. Wójt już zapowiada, że za pierwsze zewnętrze
pieniądze zostaną zakupione autobusy, by uruchomić własną komunikację zbiorową. Są też plany
pozyskania środków na doświetlenie ulic, renowację terenów
zielonych na Paście Górze i odnowę pradawnego grodu, żeby
przyciągnąć turystów. Chełmiec
liczy też, że wzrośnie jego prestiż i szansa na pozyskanie nowych inwestorów.
Dla samych mieszkańców zmiana nie wiąże się z żadnymi formalnościami. Nie wymienia się z tej
okazji dowodów osobistych. Chełmiec ma ulice, więc nie zmieniają
się dane adresowe. Ponieważ nowe
miasto liczyć będzie tylko 3,5 tys.
mieszkańców, rolnicy nie stracą dopłat, a nauczyciele dodatku
wiejskiego. Wójt zapewnia też, że

Jak na prawdziwe miasto
przystało - między aquacentrum
a centrum kultury powstanie
ryneczek z atrakcjami

podatki pozostaną bez zmian, za
to wartość gruntów i nieruchomości w mieście z pewnością pójdzie w górę.
Rada Gminy w sprawie zmiany
statusu Chełmca nie była jednomyślna. W głosowaniu, które odbyło się przed rokiem 5 września, za
opowiedziało się 15 radnych, przeciw - 7, 1 wstrzymał się od głosu.
Chełmiec nigdy wcześniej miastem nie był, więc krytyczni komentatorzy szybko zaczęli dopytywać, co to miasto bez rynku,
posterunku policji i własnego kościoła. Włodarze przyszłego miasta uprzedzili malkontentów i już
obiecują powstanie rynku.
- Do jesieni przyszłego roku
będzie rynek – zapowiedział
w programie „Trzy grosze” w telewizji RTK wicewójt Chełmca Artur
Bochenek. – Jedna umowa już jest
podpisana, a druga będzie podpisana w sierpniu. Chodzi o budowę
rynku, rozbudowę aquacentrum
oraz budowę, roboczo nazywanego, centrum kultury - to będzie

koło Chełmca
Jerzy Wideł
Z kapelusza

większy i wyższy obiekt niż aquacentrum. Między tymi dwoma budynkami powstanie ryneczek, gdzie będą różne atrakcje
np.: granitowa kula ważąca tonę,
którą można jednym paluszkiem
przekręcić, chodnik, z którego
latem będzie wychodzić kolorowa para.
Chełmiec chciałby mieć też
własny kościół, ale w tej sprawie
wszystko w rękach… biskupa.
- Nie jest funkcją urzędu, żeby
planować budowę kościoła – tłumaczy Artur Bochenek. - Ja się
tylko mogę modlić i zwrócić do
biskupa diecezjalnego, żeby pomyśleć o erygowaniu takiej parafii w nowym mieście, tym bardziej że byłoby to chyba jedyne
miasto w kraju bez kościoła.
Jest też pomysł, by w Chełmcu
odtworzyć posterunek policji, odtworzyć, bo kiedyś taki tu istniał.
Nie ma natomiast planów przenoszenia siedziby Urzędu Miasta
i Gminy w inne miejsce.
(JOWO)

L

Bilans zysków na plus
WACŁAW LIGĘZA - burmistrz Bobowej:
Należy Chełmcowi pogratulować. Chełmiec ma mniej niż 5 tys.
mieszkańców, dlatego w związku
z tą zmianą nie poniesie żadnych strat,
związanych choćby z subwencją oświatową. Za to
może na pewno starać się o środki z programu rozwoju obszarów wiejskich, przeznaczonych dla gmin typowo wiejskich oraz o środki ze źródeł dla mniejszych
miast. Podatki to właściwość organu stanowiącego,
czyli nie ma zależności, że status miasta oznacza, że

OGŁOSZENIA DROBNE

Praca OPIEKUNKI SENIORÓW
w NIEMCZECH i w ANGLII.
Duża baza ofert, szybkie
wyjazdy. Darmowe kursy j.
niemieckiego od Podstaw
w Nowym Sączu! Zadzwoń
Promedica24: 666-096-758

KUPIĘ NIERUCHOMOŚCI
pomoc w sprawach
trudnych, zadłużenia,
licytacje komornicze, podział
majątku, zbycie i zakup
udziału w nieruchomości.

Kontakt 789102786

REKLAMA

będą wyższe podatki - jak zadecyduje rada, teraz już
miejska, tak będzie. Myślę, że teraz uregulują sobie też sprawy geodezyjne.
Na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia,
mogę powiedzieć, że Bobowa na statusie miasta zyskała. My akurat mieliśmy wielowiekową
tradycję, bo Bobowa od 1339 r. przez 595 lat była
miastem, w 2009 r. odzyskując prawa miejskie, o co
wnioskowali zresztą mieszkańcy. Z punktu widzenia
gospodarczego, jako gospodarz gminy i osoba, która
w samorządzie długo pracuje, myślę, że Chełmiec też
na tym zyska, przede wszystkim prestiż i promocję.
A na pewno na tej zmianie nie straci.
(JOMB)

FOT. UM BOBOWA

KOMENTARZ

edwie człowiek ruszy gdzieś
w świat z sądeckiego grajdołka a już go omijają wiekopomne wydarzenia. Z góry wyjaśniam ewentualnym złośliwcom
i zawistnikom, że wyjechałem na
kilka dni z mojego ukochanego
miasta bynajmniej nie do Grecji, Hiszpanii, czy Włoch, ale jak
przystało na patriotę - nad polski Bałtyk.
A wiekopomne wydarzenie? To
spełnienie marzeń i snów wójta
Chłemca Bernarda Stawiarskiego o
miejskość tej wsi. „Tu na razie jest
ściernisko, ale będzie San Francisco” śpiewają bracia Golcowie
jakby myśleli o Chełmcu. W święto gminy 25 lipca w dniu jej patrona św. Krzysztofa wójt Stawiarski obwieścił wszem i wobec, że z
dniem 1 stycznia 2018 r. Chełmiec
stanie się miastem, a on siłą rozpędu przywdzieje nowy łańcuch,
być może wybijany brylantami.
Łańcuch burmistrza. Już pracują
pewnie nad nim najlepsi jubilerzy.
3,5 tys. mieszkańców liczy sobie dobiegająca kresu wieś Chełmiec. Jak zapewnia przyszły burmistrz, mieszkańcom będzie się
żyło lepiej i dostatniej. Czyli można rzec, że dobra zmiana znajdzie
tutaj nie tylko potwierdzenie, ale
widomy przykład realizacji przebudowy Polski wedle posła Jarosława Kaczyńskiego. Bo przecież
zatwierdzenie miejskości Chełmca zapadło na szczytach władzy w
Radzie Ministrów.
Prezydencie Ryszardzie Nowaku, musicie teraz bardzo uważać
na zakusy imperialne wójta Stawiarskiego. To nic, że gmina Chełmiec to sypialnia Nowego Sącza,
ale by zmienić ten mało przyjemny charakter już planiści miejsko-wiejscy Chełmca szykują projekt przyłączenia sądeckiej Heleny
do nowego miasta. Co pan na to?
Obroni pan status tej dzielnicy?
Może w ramach rewanżu zajmie
pan Piątkową?
W czasach PRL byli już tacy,
pewnie pijani planiści, którzy gminą Chełmiec opasali Nowy Sącz.
Jakie racje za tym stały? Chyba
żadne, bo czyż nie można nazwać
głupotą powielaną przez lata, że
część Piątkowej należy do Sącza,
część do Chełmca? A już zupełnym
kuriozum jest sołectwo Kunów enklawa w Nowym Sączu.
Oczywiście tej głupoty się nie
zmieni, kiedy surmy w noc sylwestrową oznajmią narodzenie
miasta Chełmca. Można to nazwać sprawiedliwością dziejową

co potwierdził zastępca wójta Artur Bochenek na konferencji prasowej 25 lipca. Ni mniej, ni więcej
powiedział, że Chełmcowi należy się miasto, gdyż, tu klękajcie narody, jest starszy niż
królewski Nowy Sącz. Tak, tak
bracia i siostry. Bochenek wyjawił, że pierwsze wzmianki o osadzie Chełmiec pochodzą sprzed
736 laty. A Nowy Sącz, no cóż
obchodzi w tym roku raptem 725
lat swojego miejskiego istnienia.
Chełmiec całe 11 lat (słownie: jedenaście lat!) jest starszy(!) Należy mu się więc miejskość jak
chłopu ziemia. Nie mylić z delegatem do Sejmiku Stanisławem
Pasoniem, który tej ziemi nie posiada, chociaż nosi wizytówkę –
Stanisław Pasoń chłop.

Chełmcowi
należy się
miasto, gdyż, tu
klękajcie narody,
jest starszy niż
królewski Nowy
Sącz
Bardzo zabawnie zabrzmiała na
lipcowej konferencji deklaracja
współpracy Chełmca z sąsiadami,
a nawet utworzenie „Trójmiasta
Południa”, składającego się ze Starego i Nowego Sącza i oczywiście
Chełmca. Mniemam, że Chełmiec
w tym trójmieście pełniłby rolę Sopotu na podobieństwo Trójmiasta
nad morzem. A więc rolę kurortu.
Warunki już spełnia, gdyż posiada
aquapark. Lada moment powstanie rynek. Budowane jest obserwatorium astronomiczne, chyba po
to, by wypatrywać przyszłość nowego miasta w gwiazdach. Jeszcze
tylko brakuje opery leśnej pod Paścią Górą, lotniska i miasto będzie
pełną gębą.
Mój Boże! Nie mam nic przeciwko powstaniu miasta Chełmiec. Z małej wsi Rytro (niespełna 3 tys. mieszkańców) powstała
przed laty gmina. Jeszcze wcześniej gmina Ropa składająca się
z dwóch wsi. Te gminy ledwo zipią pod względem finansowym.
Gmina Chełmiec z ponad 26 tys.
mieszkańców kwitnie. Czy zakwitnie miasto Chełmiec? Czy powstaną rogatki na drogach łączących Chełmiec z Nowym Sączem?
Bo na razie żadnej współpracy nie
ma, nawet w tak prozaicznej kwestii, jak zsynchronizowana komunikacja publiczna, o budowie
mostów nie wspominając. Jak tak
dalej pójdzie to na mapach kraju
będzie się mówiło o Nowym Sączu
leżącym koło Chełmca. To marzenie Stawiarskiego.
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A to ciekawe
Orla Perć
dla Tomka
Brzeskiego

Wakacje bez łazienki, lodówki i internetu

Maciej Starowicz ruszył w środę z Kasprowego Wierchu, by w 15 godzin
zdobyć Orlą Perć i Rysy. Wszystko
z myślą o koledze – Tomku Brzeskim.

Wyobrażacie sobie dzień bez telefonu,
Facebooka czy telewizji? To pytanie kierujemy szczególnie do najmłodszych
Czytelników „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, ale nie tylko. To teraz wyobraźcie sobie, że to nie jeden dzień, ale 17,
i że nie tylko nie macie dostępu do mediów, ale też musicie sami wybudować
sobie posłanie, a łazienka to miednica
z zimną wodą. I bynajmniej nie trafiliście
do jakiegoś dzikiego, tropikalnego kraju,
ale na obóz do Lipnicy Wielkiej.

- Przejście całej trasy zajmie
mi około 12-15 godzin, wszystko będzie zależeć od pogody, która w górach jest bardzo zmienna.
Mam nadzieję jednak, że pogoda
dopisze i wywiążę się z umowy
– zapowiada.
Jeśli zakończy wyzwanie sukcesem, na konto fundacji „Na Ratunek” wpłynie ponad 10 tys. zł
potrzebnych na dalsze leczenie
i rehabilitację walczącego o powrót
do sprawności sportowca z Rytra Tomka Brzeskiego. Sumę taką zobowiązało się wpłacić na rzecz sądeckiego sportowca kilka firm,
które zawarły z Maciejem dżentelmeńską umowę.
Czy się udało? Przeczytasz na
naszym portalu codziennych informacji: www.dts24.pl.
(TB)

Uspokajamy wszystkich, to nie
opis koszmarnej kolonii rodem
z thrillerów, ale harcerski obóz, na
który dobrowolnie przyjeżdżają
dziewczęta z całej Polski.
Są w wieku 12 – 17 lat, a harcerstwo to ich życie. Nie przerażają ich
codzienne obozowe niedogodności
czy survivalowe warunki. Nie odstraszyło ich nawet pierwsze zadanie po przyjeździe - wybudowanie
sobie pryczy. - Prycze są wyplatane
ręcznie ze sznurka. Na takiej pryczy kładzie się karimaty i śpiwory,
a jeszcze wyżej rozkłada się namiot
w razie deszczu. Pod pryczami znajdują się półeczki, wieszak również
ręcznie wykonane za pomocą żerdzi
i sznurka – wyjaśnia harcerka Izabela Ługowska.
Wkrótce powstało też palenisko,
na którym gotowały obiady, kaplica,

REKLAMA

FOT. ALICJA AUGUSTYN

AKCJA

w której zaczynały dzień modlitwą,
i ziemianka – idealna w roli lodówki.
Wprawdzie samo gotowanie trwało sporo czasu, bo trzeba było rozpalić ogień, a nagrzanie garnków na takim ogniu nie miało nic wspólnego
z prędkością mikrofalówki. Ale jak zapewniają harcerki, takie posiłki były
niczym domowe pyszności. Brak łazienki też im nie przeszkadzał. Woda
z beczkowozu i miski wystarczyły.
Niedogodności rekompensowała wspólna zabawa, gry, wieczorne ogniska, spektakle, konkursy
i cała gama rozrywek, których próżno szukać w wirtualnym świecie. Bo

na takim obozie najważniejszy jest
kontakt z drugim człowiekiem, taki
twarzą w twarz, z prawdziwą rozmową. Dlatego dziewczęta były pozbawione wszelkiego rodzaju mediów.
Jak mówi Izabela Ługowska, przed
wyjazdem były świadome tego, że
muszą wyrzec się korzystania z internetu i komórek. A ponieważ na co
dzień towarzyszy im pośpiech związany ze szkołą, zadaniami domowymi i pomocą w domu, więc taki odpoczynek od rzeczywistości jest dla
nich najlepszym wytchnieniem.
- Mam 16 lat i dzięki skautingowi odpoczywam. Spotykam się

z przyjaciółmi, razem się uczymy przydatnych dla nas w życiu
rzeczy, bawimy się, przeżywamy różne ciekawe przygody i jest
to dla nas szkoła życia. Miałyśmy
okazję zaznać życzliwości mieszkańców okolicznych wiosek. Podczas dwudniowej wyprawy poza
obóz, nasz zastęp udał się do Lipnicy Wielkiej, gdzie spotkałyśmy
się z wielka gościnnością mieszkańców. Jedna z koleżanek dostała
nawet bumerang z Australii i jest
to dla niej pamiątka na całe życie
– dodaje Izabela.
(AJA)
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Sądecka Mapa Rowerowa - sprawdź na www.dts24.pl

Rozdajemy nagrody, ale to tylko dodatek do przygody
Rozkręcamy się i coraz śmielej siadamy na rowery, by kręcić wokół
Nowego Sącza. Nie tylko pedałujemy, ale też proponujemy własne trasy. Piękne, urokliwe, idealne na rowerowe wyprawy. A że przy okazji
można zdobyć cenne nagrody, cóż,
dla prawdziwych miłośników dwóch
kółek to tylko miły dodatek do rowerowej przygody.
Każdego dnia przekonujemy się, że
nasi Czytelnicy są niezawodni. Także
w temacie proponowania własnych
tras rowerowych. Tym razem spośród nadesłanych przez Was propozycji wyłoniliśmy dwie. Pierwsza, autorstwa Agnieszki Obrzud, prowadzi
na urokliwą Wolę Krogulecką z charakterystyczną spiralną platformą
widokową. Druga, której pomysłodawcą jest goszczący już na naszych
łamach Michał Zychowicz, to propozycja dla bardziej wprawnych kolarzy,
ale za to gwarantująca niezapomniane widoki. Sprawdźcie sami! Zabierzcie „Dobry Tygodnik Sądecki” z sobą
i ruszajcie rowerowymi szlakami naszych Czytelników. Podzielcie się też
własnymi propozycjami.
Warto! W naszym konkursie można zdobyć bony na zakupy w sklepie rowerowym Bike Atelier, bony na
przeglądy w serwisie Bike Atelier, kolarskie gadżety – bidony, czapeczki, słuchawki, przewodniki rowerowe
i inne nagrody. Wystarczy opisać trasę rowerową, najlepiej swoją ulubioną,

FOT. PIXABAY

Pięknie nam się wypełnia Sądecka Mapa
Rowerowa. To dzięki Wam, bowiem
przysyłacie coraz więcej propozycji tras,
które warto przejechać rowerem.

przemierzaną, sprawdzoną. Taką, o
której wiecie, że widoki dech w piersiach zapierają. Czasem dech w piersiach może też dosłownie zapierać
trudność trasy, ale tym się nie martwimy – miłośnicy rowerowych wojaży z pewnością docenią możliwość
sprawdzenia siły mięśni swoich łydek.
Przecież nic tak nie cieszy jak osiągnięty cel i pokonanie wyznaczonej trasy.
Skąd konkurs? Tego lata tworzymy wspólnie Sądecką Mapę Rowerową. Jedyną i niepowtarzalną, bo
w jej powstanie angażują się pasjonaci kolarstwa - osoby podróżujące ścieżkami rowerowymi na terenie powiatów: nowosądeckiego,
limanowskiego i gorlickiego. To
Wy – nasi Czytelnicy, odkrywacie
i proponujecie nowe miejsca, najatrakcyjniejsze krajobrazowo, sportowo, przyrodniczo trasy, w które warto ruszyć rowerem.
Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy krótko opisać propo-

Naszą trasę rowerową rozpoczynamy w Barcicach przy Zespole Szkół. Początek jest bardzo przyjemny, można by rzec
pełen relaks. Przejeżdżamy obok kompleksu boisk i przystani rowerowej, następnie jakieś 20 m za mostem na Popradzie skręcamy w lewo. Trasa prowadzi drogą asfaltową z
dwoma krótkimi i łatwymi podjazdami. Potraktujmy to jako
zaprawa przed kolejnym etapem naszej wycieczki. Po przejechaniu około 1,5 km skręcamy w prawo, przez mostek
i… tutaj zaczyna się najtrudniejsza część naszej wycieczki.
Podjazd na Wolę Krogulecką wymaga siły w nogach i samozaparcia. Droga wije się niesamowicie i ciągle jeszcze zostaje „jeden” zakręt do końca. Wreszcie udaje się dojechać
do skrętu na platformę widokową, której nie sposób minąć
podczas tej wyprawy rowerowej. Widoki na Beskid Sądecki wynagradzają trud podjazdu. Po odpoczynku wracamy

nowaną trasę. Można go wzbogacić
o fotografie z wyprawy. Całość należy
przesłać na adres: konkurs@dts24.pl.
Regulamin konkursu można zaleźć na
naszym portalu www.dts24.pl w zakładce Sądecka Mapa Rowerowa. Tam
też publikujemy wcześniejsze propozycje tras nadesłane przez naszych
Czytelników.
A zatem… tego lata wybieramy rower! Region sądecki jest tak urokliwy,
że opcja siedzenia może dotyczyć tylko rowerowego siodełka.
(JOMB)

PROJEKT ZREALIZOWANO
PRZY WSPARCIU FINANSOWYM
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

do skrzyżowania z „główną” drogą, ale skręcamy w prawo
i kontynuujemy za oznaczeniami niebieskiego szlaku. Doprowadza nas on do miejsca nazwanego Głęboki Jar, gdzie
podziwiamy piękną dolinę Życzanowskiego Potoku. Za mostem skręcamy w prawo i pokonujemy kilka razy strumyk,
który prawdopodobnie zmienił trochę nurt po powodzi
sprzed kilku lat. Woda jednak nie jest głęboka a przyjemnie
chłodzi. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej a ta prowadzi nas
do mostu na Popradzie. Wybieramy jednak boczną, spokojniejszą trasę prawą stroną Popradu i jadąc przez Facimiech
docieramy do kolejnego mostu, ale już w Barcicach, gdzie
znajduje się początek i koniec naszej trasy.
Długość trasy ok. 13km
Czas przejazdu ok. 2 godzin
AGNIESZKA OBRZUD

Trasa: Nowy Sącz- Barcice- Rytro-Roztoka Ryterska-Dolina Małej RoztokiPrzełęcz Żłobki-Wielki Rogacz- Niemcowa- Bziniaki- Piwniczna- GłębokieRytro-Barcice- Nowy Sącz
Dystans: około 63 km
Suma przewyższeń: około 1050 metrów
Trudność: średnio trudna
Opis trasy:
Wyruszamy z Nowego Sącza, kierując się na Barcice, a potem do Rytra,
gdzie skręcamy w prawo przez tory z drogi głównej. Na pierwszym rozwidleniu dróg skręcamy w lewo na Roztokę Ryterską, kontynuujemy jazdę asfaltem kilka kilometrów lekko w górę. Gdy dojedziemy do szlabanu, droga
asfaltowa zamienia się w szuter (niebieski szlak rowerowy) i z taką nawierzchnią przyjdzie nam obcować przez kolejne 7 km, gdzie musimy pokonać ponad 630 m w pionie ze średnim nachyleniem 8 proc. W czasie podjeżdżania na Zawór Ryterski (Przełęcz Żłobki) pokonać musimy kilka ścianek
z dużym nachyleniem (dochodzącym do 20 proc.). Długość podjazdu i jego
profil robią wrażenie, ale spokojnym tempem, czy z przerwami, nawet niezbyt wprawiony rowerzysta górski da sobie radę. Dojeżdżając do Przełęczy
Żłobki, po lewej stronie rysuje nam się przysadzista sylwetka Wielkiego Rogacza (1182 m n.p.m.).
Stojąc na Przełęczy Żłobki rozglądamy się dookoła i co widzimy? Widzimy
dużo, a mianowicie południowe zbocza majestatycznej Radziejowej (1266 m
n.p.m., najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego należący do Korony Gór Polski), Złomisty Wierch Północny i Południowy, Wielką Przehybę i resztę Pasma Radziejowej, Dolinę Małej Roztoki w całej okazałości. Zza drzew delikatnie przedziera się widok Tatr, ale to dopiero początek…
Z Zaworu Ryterskiego (Przełęczy Żłobki) kierujemy się szlakiem czerwonym (Główny Szlak Beskidzki) na zbocza Wielkiego Rogacza. Podjeżdżając
pod Wielki Rogacz obracamy głowę w prawo, a widoki zapierają nam dech
w piersiach. Przy dobrej pogodzie, dzięki wiatrołomom jakie dotknęły Wielkiego Rogacza, mamy jak na dłoni całe Pieniny, Pasmo Radziejowej i Tatry.
Przyznam szczerze, że to jedno z najlepszych miejsc widokowych na Paśmie
Radziejowej. Jednak przyroda już intensywnie pracuje nad tym, by odebrać
nam te widoki, młody drzewostan rośnie, ale zajmie to jeszcze dobrych kilka dekad. Cieszmy się zatem póki możemy.
Na Wielkim Rogaczu skręcamy w lewo (cały czas szlak czerwony) i kontynuujemy w kierunku Niemcowej. Droga początkowo mocno kamienista ze sporym spadkiem (zbocza Wielkiego Rogacza) przechodzi potem w
zdecydowanie spokojniejszą ścieżkę i tak prowadzi do Niemcowej. (995 m
n.p.m.). Hala Niemcowa daje nam wybór dwóch wariantów zjazdu - można
jechać w lewo przez Kordowiec do Rytra, ale my jedziemy wariantem dłuższym, czyli prosto, szlakiem żółtym, do Piwnicznej. Od tego miejsca mamy
nieco ponad 5 km zjazdu i 550 m spadku terenu ze średnim nachyleniem 10
proc. Pierwszy etap na żółtym szlaku, to fantastyczny singletrack, ale trzeba uważać, bo w kilka miejscach są spore stromizny. Reszta żółtego szlaku
prowadzi przez ścieżki leśne, ale znacznie szersze, częściowo przez betonowe płyty (przysiółki Bziniaki, Jeziory), a na końcu przez dość nieprzyjemne
dla nadgarstków kocie łby.
Ostatecznie zjeżdżamy do Piwnicznej, praktycznie do rynku. Jedziemy w
stronę kościoła i zjeżdżamy w prawo w kierunku stacji kolejowej i mostu
przez Poprad. Drugą stroną Popradu kontynuujemy wyprawę w kierunku
Głębokiego obok basenów w Radwanowie.
Powrót do Nowego Sącza standardowo drogą główną. Można też jechać
drugą stroną Popradu, jest tam ścieżka terenowa, która zawiedzie nas aż do
Barcic. Ten wariant pozostawiam jako opcję.
MICHAŁ ZYCHOWICZ
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Kontrowersje

Dom oddany w błysku fleszy stoi pusty

O dramatycznej sytuacji Kingi Grucy zrobiło się głośno, kiedy jej mąż zginął tragicznie rażony piorunem. Kobieta została sama
z dziećmi w starej, drewnianej
chałupie. Dzięki hojności sponsorów w półtora roku udało się wybudować dla rodziny nowy dom.
Od uroczystego przekazania gotowego budynku minęło już osiem
miesięcy. Okazuje się jednak, że
dom nadal stoi pusty.
Łukasz Koczenasz, prezes fundacji Renovo, która organizowała
pomoc, nie kryje zdumienia, kiedy dowiaduje się od nas o sytuacji.
Jak twierdzi, był u rodziny jeszcze
w maju w celu podpisania różnych
dokumentów. Zauważył wtedy, że
Grucowie nie przeprowadzili się do
nowego domu, jednak uzyskał zapewnienie, że stanie się to wkrótce. Był pewien, że w tym momencie rodzina mieszka już w budynku
wzniesionym przez fundację.
W rozmowie z Kingą Grucą dowiadujemy się, że do przeprowadzki
REKLAMA

ZDJĘCIA KINGA NIKIEL

Były łzy wzruszenia, podziękowania i
nieopisana radość dzieci. W Mikołajki
przed rokiem, dzięki zaangażowaniu
licznych darczyńców, rodzina z Berestu otrzymała w prezencie nowy dom.
Matka z czterema córekami mieszka
jednak nadal w jednym pokoju w ponad stuletniej połemkowskiej chaty. Co
się stało, że pomoc, jaką skierowano do
rodziny z podkrynickiej wioski, nie zadziałała jak powinna?

Stary dom, w którym nadal mieszka Kinga Gruca z czterema córkami
nie doszło, bo dom wymaga jeszcze
prac wykończeniowych.
- Dziewczynki spały tam tylko
jedną noc. Żeby się przeprowadzić,
muszę zrobić jeszcze odwodnienie
i podwyższyć komin. Układałam
też w kuchni płytki, bo były tam
panele, a przecież do kuchni panele się nie nadają. O odwodnieniu fundacja wiedziała od dnia kopania fundamentów. Przyjeżdżali,
więc widzieli jaka woda stoi dookoła - mówi pani Kinga.
Łukasz Koczenasz zaznacza, że
odwodnienie nie należało do zakresu zadań fundacji. Tym miała zająć się już sama właścicielka.
Jednak jego brak nie przeszkadza
w zamieszkaniu w nowym domu.
Natomiast w kwestii komina sprawa jest sporna. Wdowa twierdzi,

że nie działa on jak należy, bo
dym wraca do budynku kratkami
wentylacyjnymi.
- To niemożliwe. Wszystko było
dokładnie sprawdzane przed oddaniem domu - zapewnia prezes Renovo. - Jesienią i zimą prowadzone
były ostatnie prace wykończeniowe. W tym czasie dom codziennie
był ogrzewany, nawet osobiście
przez poinstruowaną panią Kingę,
więc pracownicy z pewnością wyczuliby wracający dym. Poza tym
był kominiarz i sprawdzał wszystko - dodaje Koczenasz.
Kinga Gruca twierdzi natomiast,
że informowała o problemach, jednak nikt się nimi nie zainteresował.
Czeka obecnie na fachowca, który ma sprawdzić komin. Zamówiła go sama. - Przeprowadzimy się,

Nowy dom stoi pusty
jak tylko wszystko zostanie zrobione - zapewnia.
- Oddaliśmy dom „pod klucz”,
rodzina spokojnie mogła już mieszkać, nie robiąc nic. Wszystko było
zrobione zgodnie z uprawnieniami.
Był inspektor, był kierownik budowy. Wszystko było odebrane - tłumaczy prezes Renovo.
Zdziwiony jest również wiceprezes fundacji, Łukasz Ziemnik.
- Byliśmy tam prawie codziennie.
Pani Kinga obserwowała wszystkie prace i sama o wszystkim decydowała. Wybierała kolory ścian
i mebli. Dlaczego nie powiedziała na przykład o tym, że nie odpowiadają jej panele w kuchni?
Po to wybudowaliśmy rodzinie
dom, żeby ona tam mieszkała, a
stary ma iść do rozbiórki.

Jak informują, wiekowy, drewniany budynek, w którym obecnie mieszka pani Kinga z córkami,
jest w bardzo złym stanie i w każdej
chwili grozi zawaleniem.
- Jeśli pani Kinga chce sobie
coś teraz prywatnie przerabiać, to
przecież jej wolno, to jest jej dom.
My oddaliśmy budynek gotowy do
zamieszkania. Zbudowaliśmy go
przede wszystkim dla dziewczynek - mówi Łukasz Koczenasz. Łukasz Ziemnik dodaje: - Pani Gruca powinna się zdecydować, czy
chce ten dom, czy go jednak nie
chce. Spędziliśmy tam półtora roku
i mogliśmy w tym czasie zrobić
na przykład trzy, cztery remonty
mieszkań innym osobom.

KINGA NIKIEL

11

10 sierpnia 2017 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

Protest

Sądeczanie przełamali lęk przed „co ludzie powiedzą”

- Rozsyłając informacje mailowe
i wrzucając na FB apel o wzięcie udziału w proteście, spodziewał się Pan takiego efektu?
- W życiu bym nie przypuszczał, że w Nowym Sączu, który uchodzi za bastion PiS i słynie
z małego zaangażowania społecznego ludzi, stawi się prawie 2 tys.
protestujących osób. Niektórzy
mówią, że w historii Sącza przez
ostatnich kilkadziesiąt lat nie było
takiej sytuacji, żeby na ulice w
celu zaprotestowania wyszło tyle
ludzi.
- 2 tysiące osób pod Ratuszem?
- W kulminacyjnym dniu protestów, w piątek. Zaczynało się
od akcji organizowanych przez
Edwarda Ucherskiego czy Barbarę
Żytkowicz pod Sądem Okręgowym
i w pierwszym dniu były 3-4 osoby, kolejnego 60, a na pierwszym
oficjalnym, nagłośnionym medialnie proteście pod sądem, było już
300 manifestujących. To pokazuje
siłę jaka drzemie w sądeczanach.
- Powiedział Pan, że Nowy Sącz uchodzi za bastion PiS. W takim razie kim
byli ci, którzy manifestowali?
- To byli zwykli mieszkańcy, oczywiście byli wśród nich
przedstawiciele różnych partii
REKLAMA

i organizacji politycznych, ale zdecydowaną większość stanowili ludzie, którzy do tej pory nie utożsamiali się z żadną partią i nie
działali publicznie. Chcieli wyrazić
swój zdecydowany sprzeciw wobec skrajnej reformy, która miała
być wprowadzona.
- Rafał Ziemkiewicz w „DoRzeczy” komentuje, że protesty „zgromadziły zupełnie innych ludzi. Takich, którzy dotąd od ulicznych demonstracji trzymali
się z daleka, wyczuwając w nich siarę i
manipulację”.
- Zgodzę się z tym. W poprzednich latach przy różnych akacjach
ludzie często mówili: Ja was popieram, ale nie przyjdę, bo co w
pracy powiedzą, co ludzie będą
o mnie myśleć? Teraz sądeczanie
przełamali jakiś lęk przed chorobą społeczną pod nazwą „co ludzie powiedzą”. Postanowili wyjść
z dumnie podniesionym czołem.
Nie bojąc się opinii innych, śmiało i jawnie zamanifestowali swój
sprzeciw.
- Komentatorzy podkreślają niespotykany dotąd udział ludzi młodych.
W mentalności młodych ludzi też coś
się zmieniło?
- Tak, bardzo cieszy, że w Nowym Sączu też była spora liczba
ludzi młodych. To rzadko spotykana sytuacja, gdy młode osoby
angażują się politycznie. Myślę,
że w tym przypadku dotarło do
nich, że proponowane w prawie
zmiany mogą odbić się również
na nich samych, w momencie zetknięcia się z wymiarem sprawiedliwości, jeśli będziemy mieć do
czynienia z prezesami sądów obsadzanych stricte polityczne. Nie

FOT. Z ARCH. J. BOCHEŃSKIEGO

Rozmowa z JAKUBEM
BOCHEŃSKIM –
współorganizatorem
sądeckich protestów
przeciwko reformie
sądownictwa

Jakub Bocheński (w środku) w trakcie manifestacji pod sądeckim Ratuszem
wspominając o reformie Sądu Najwyższego, której przyszłe skutki mogłyby też dotknąć każdego - mam na myśli m.in. sytuację
stwierdzenia ważności wyborów, pole do manipulacji byłoby
ogromne. Sądzę, że młodzi ludzie
sobie to uświadomili.
- Wróćmy jeszcze do roi Facebooka. Pan też w ten sposób informował
o miejscu i czasie protestu. Facebook,
Twitter, Instagram to domena młodych
ludzi, może stąd ich zaangażowanie?

- Media społecznościowe zrobiły tu ogromną robotę. Informacje bardzo szybko do ludzi trafiały.
Jestem przekonany, że większość
osób w wieku 20-30 lat nie ma
telewizora, nie dlatego że ich nie
stać, ale dlatego że nie chcą telewizji oglądać. Więc bardzo ważną
rolę odgrywają media społecznościowe, gdzie ludzie błyskawicznie wymieniają się informacjami.
- Socjolog, prof. Tomasz Szlendak,
tłumaczy w „Polityce”, że mieliśmy

do czynienia z rodzajem eventu, flash
mobu, czyli gromadzenia się nieznających się osób, zwoływanych przez
internet, a młodzi ludzie uwielbiają brać udział w takich akcjach. Może
to zadziałało?
- Być może też, pamiętamy
sprzed paru lat sprawę ACTA dotyczącą wolności słowa w internecie. Wtedy młodzi ludzie skrzyknęli
się w internecie i wyszli jawnie zaprotestować, a ten głos musiał być
przez decydentów usłyszany. Jednak zdecydowana większość młodych osób, z którymi rozmawiałem,
to byli bardzo świadomi ludzie. Dokładnie wiedzieli, po co przychodzą manifestować, znali treść proponowanych zmian, wiedzieli jakie
niosą one skutki. Więc na pewno to
nie tak, że młodzi przyszli, bo coś
się działo. To był świadomy udział
w protestach.
- Prezydent dał podwójne veto, znicze
przygasły... Koniec?
- Nie koniec! Weszła w życie
trzecia ustawa o statusie sądów powszechnych, gdzie minister Zbigniew Ziobro może mianować
i odwołać w ciągu najbliższych 6
miesięcy każdego prezesa i wiceprezesa sądu. Będziemy się temu
bacznie przyglądać i reagować. W
razie potrzeby naród na pewno
jest gotowy znów wyjść na ulice.
Utworzyliśmy na Facebooku grupę - Obywatelski Nowy Sącz, gdzie
będziemy chcieli podejmować różnego rodzaju działania, absolutnie
nie tylko polityczne, ale np. akcje prospołeczne, proekologiczne.
Mamy masę pomysłów, zapraszamy każdego, jesteśmy otwarci. Podkreślam, że nie stoi za nami żadna partia, nikt nas nie finansuje jak
niektórzy nam zarzucają.

ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA
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SREBRNY JUBILEUSZ ŚWIĘTA DZIECI GÓR
Za nami 25. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych
ŚWIĘTO DZIECI GÓR, który trwał od 23 do
30 lipca. Ponad 500 dziewcząt i chłopców z całego świata bezpiecznie wróciło już do swoich domów. W ich sercach pozostały wspomnienia zawartych
przyjaźni, wspólnych koncertów w Nowym Sączu i w kilku innych miejscowościach Małopolski, mieszkania pod jednym dachem, serdeczności sądeczan.
W br. gościliśmy następujące zespoły: KYTALYK (Maya, Jakucja-Rosja), PIECUCHY (Nawojowa,
Polska- gospodarze), FORGATÓS
TÁNCEGYÜTTES (Makó,Węgry),
MAŁE OLDRZYCHOWICE (Oldrzychowice, polska grupa z Czech), HACETTEPE UNIVERSITY CHILDREN
AND YOUTH FOLK DANCE GROUP
(Ankara, Turcja), ORAWSKIE DZIECI (Lipnica Wielka, Polska), SMP
NEGERI 115 (Dżakarta, Indonezja),
MALI ŁONIOWIACY (Łoniowa, Polska), BALLET FOLKLORICO INFANTIL COAHUILA (Saltillo, Meksyk),
MALI WIYRCHOWIANIE (Bukowina Tatrzańska, Polska), NUPUR SAJ
SCHOOL OF PERFORMING ARTS
(Navsari, Indie), MALI SZCZYRZYCANIE (Szczyrzyc, Polska), BOJMIJA (Gevgelija, Macedonia).

****
Główną zasadą festiwalu jest
"uczyć przez zabawę”. Wydarzenie
nie ma charakteru konkursowego.
Od początku uczestnicy festiwalu (6
zespołów polskich 6 zagranicznych)
są łączeni w pary kamrackie. Od
2016 roku organizatorzy zapraszają na festiwal 7 zespołów zagranicznych. Dzieci wspólnie biorą udział
w koncertach i imprezach towarzyszących, co stwarza im możliwość
bliższego poznania się w codziennym życiu oraz nawiązania bardziej
bezpośrednich kontaktów. Każda
para zespołów ma swój "dzień narodowy”. Wtedy podczas głównego koncertu zespoły są inicjatorami
wspólnej zabawy z udziałem widowni, a także mają okazję do zaprezentowania kultury swojego kraju i regionu w różnych, wybranych przez
siebie, formach działań pozascenicznych (kuchnie narodowe, wystawy,
kiermasze, prezentacje uliczne itp.).
W trakcie tego tygodnia każdy zespół
polski zaprasza swojego partnera do
rodzinnej miejscowości. Uczestnicy zagraniczni poznają środowisko,
w jakim na co dzień żyją ich nowi
polscy przyjaciele - ich domy, rodziny, kolegów. Tak też było i w jubileuszowym roku.

****
Podczas festiwalu tradycyjnie pracowała Rada Artystyczna, której przewodniczącą jest Aleksandra Szurmiak-Bogucka. W czasie spotkań z
kierownikami zespołów dokonała ona
oceny programów poszczególnych zespołów. Jak co roku zostały zorganizowane Ogólnopolskie Warsztaty dla
Instruktorów prowadzących dziecięce zespoły regionalne. Tematem zajęć były tańce górali nadpopradzkich
w opracowaniu dla dzieci i młodzieży. Świętu Dzieci Gór towarzyszyła
w Galerii SOKÓŁ wystawa "Tradycyjne
zabawki i zabawy dziecięce". Dużym

zainteresowaniem cieszyły się warsztaty etnodizajnu LoveLudowe!
Na czele festiwalu, jak zawsze,
stały trzy osoby: dyrektor Antoni
Malczak, reżyser i gospodarz koncertów Józef Broda z Koniakowa,
oraz kierownik biura organizacyjnego Małgorzata Kalarus. Dotychczasowe dwadzieścia pięć edycji Święta
Dzieci Gór gościło dziecięce zespoły
regionalne z ponad 60 krajów świata, co oznacza, że kilkanaście tysięcy
młodych ludzi zasmakowało wielkiej
przygody, nawiązało nowe przyjaźnie, niosąc jednocześnie radość
mieszkańcom regionu
i turystom oraz, co najważniejsze,
wypełniając i przekazując dalej ideę:
"Dziecięca przyjaźń buduje pokój
świata dorosłych". Organizatorem
festiwalu jest Małopolskie Centrum
Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

****
Wypadało to ćwierćwiecze podsumować solidną publikacją. I tak też
się stało. Mamy przed sobą pachnąca farbą drukarską księgę „Dokoła
świata z Dziećmi Gór” Marzanny Raińskiej, osoby związanej przez kilka
dekad z MCK SOKÓŁ i z festiwalem
także. Autorki wielu bardzo ciekawych publikacji, w tym trzytomowego wydawnictwa „Dwory Małopolski. Historia i współczesność”.
„To do nas, do Nowego Sącza,
przyjeżdżają każdego roku najbardziej niezwykłe miejsca świata.
Mali uczestnicy Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR przywożą nam w darze
najpiękniejsze skrawki swoich ojczyzn, zamknięte w barwie strojów, w dźwiękach instrumentów,
pieśniach, starych obrzędach.
W nich zaklęte jest to, co w życiu najbardziej cenne, pielęgnowane przez pokolenia, bliskie sercu – ogromna siła tradycji, wierzeń
religijnych, dawnych obrzędów
i obyczajów, uczucia i emocje,
a także okruchy zwykłego, codziennego życia. Obserwując i słuchając,
a często jedynie podglądając i starając się zrozumieć, mamy szansę znaleźć się w ich ojczyznach,
wioskach, w otoczeniu ich rodziny
i przyjaciół. To właśnie DZIECI GÓR
będą pełnić rolę naszych przewodników w podróży po krajach świata” – tak pisze Marzanna Raińska.
A podróż to niezwykła, przez
sześćdziesiąt kilka krajów, przez ojczyzny tysięcy młodych ludzi! Wędrujemy głównie dzięki pracy kilkunastu festiwalowych fotografów.

To oni w kadrach swoich aparatów
uwieczniali cudownie zróżnicowany świat dziewcząt i chłopców, którzy tu w Nowym Sączu i w naszym
regionie zawarli przyjaźnie. Stali się
kamratami nie tylko na te kilka lipcowych dnia, ale nader często na
całe życie!
****
Aleksandra Szurmiak-Bogucka,
Józef Broda i Leszek Zegzda podczas
finałowego koncertu Święta Dzieci Gór otrzymali Statuetki SOKOŁA,
w uznaniu zasług dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ. Piękne
pamiątki wręczył dyrektor Antoni
Malczak, a świadkami byli wszyscy
uczestnicy niedzielnej gali 30 lipca w hali sportowo-widowiskowej.
Aleksandra Szurmiak-Bogucka,
wybitna znawczyni folkloru, jest od
początku przewodniczącą Rady Artystycznej. Józef Broda to gospodarz,
reżyser koncertów i dobry Duch
Święta Dzieci Gór. Leszek Zegzda
wspierał to wydarzenia jako wiceprezydent Nowego Sącza i wspiera
jako przedstawiciel Zarządu Województwa Małopolskiego.
Sądecki SOKÓŁ od wielu lat ma
grono zacnych przyjaciół, sojuszników, współpracowników, pojedyncze osoby i instytucje, które
go wspomagają w różnych sytuacjach. Z myślą o tych najbardziej
zasłużonych została przygotowana Statuetka SOKOŁA. Autorem
projektu jest znany gorlicki rzeźbiarz Zdzisław Tohl, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, którego dziełem są także
liczne tablice znajdujące się w naszym gmachu.

****
Na koniec krótka refleksja Kamila Cyganika, który funkcję szefa biura prasowego ŚDzG odziedziczył po ojcu, śp. Henryku: Nie mogę
oprzeć się wrażeniu, że (…)od 25
lat w każdy (z małymi wyjątkami)
ostatni tydzień lipca świętują Dzieci
Gór. Od niedzieli do niedzieli. Gdy
po pierwszej mszy, korowodzie,
koncercie na nowosądeckim Rynku
wchodzimy w atmosferę tego niesamowitego festiwalu, pozostajemy zanurzeni w niej przez kolejne
„narodowe” właśnie tak, jakby to
był jeden, wielki, świąteczny dzień.
Druga niedziela z mszą i koncertem finałowym przychodzi zawsze
tak bardzo znienacka, jak wieczór
po pięknym i pełnym wrażeń dniu.
A ten dzień… no cóż… nigdy nie
chcemy, by się już zakończył.
(PG)
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Historia

75 lat temu zginął żydowski świat
po getcie żydowskim. Niestety nieliczni świadkowie tych wydarzeń,
jak choćby Izak Goldfinger, bądź odchodzą z tego świata, bądź też, jak
Marcus Lustig, zbliżają się do kresu
swoich dni. Przechowujących pamięć tych dni jest już coraz mniej.

Jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku
co trzeci mieszkaniec Nowego Sącza był
Żydem. Dwadzieścia lat później po tamtym świecie została pustka…

Diwrej Chaim najsławniejszy
sądecki Żyd
Warto w tym miejscu przypomnieć historię tak nierozerwalnie

Zapadła cisza

FOT. ARCH. MUZEUM OKRĘGOWEGO

„W niedzielę 21 sierpnia mieli się wszyscy stawić nad Dunajcem. Wydano też rozkaz, że klucze
z mieszkań opatrzone karteczkami z adresem mają być w niedzielę oddane milicji żydowskiej.
I chociaż tyle przeszliśmy do tego
czasu, wielu wierzyło, że to jest
tylko przesiedlenie. 16 tysięcy ludzi stanęło nad Dunajcem. Kobiety,
mężczyźni z plecakami. Stawało się
w szeregach według ulic. Hamann
w towarzystwie pięciu gestapowców przechadzał się przed szeregami, a kogo uderzył rajtpajczą, ten
miał wyjść z szeregu. Wierzyć się po
prostu nie chce, że szesnaście tysięcy ludzi stało posłusznie przed sześcioma mordercami i że nie rzucili
się na nich. Z szeregów nad Dunajcem wybrał 1100 osób, sama młodzież i milicjanci z rodzinami, oraz
pracownicy tartaku w Rytrze, cegielni w Nawojowej i Warsztatów
w Nowym Sączu. Wybranych, w tej
liczbie i mnie, zabrał z placu i poszliśmy na ulicę Kraszewskiego do
opuszczonych domów żydowskich.
Resztę ludności getta umieszczono
w małym getcie. Tam przeprowadził Hamann trzy akcje. W sierpniu
w poniedziałek 24, w środę 26 i piątek 28. Ludzi zabranych z mieszkań
i złapanych na ulicy transportem odesłano do Bełżca. W ostatnim transporcie poszli moi rodzice i bracia
z rodzinami. Wszystkich załadowano do wagonów z niegaszonym wapnem. Posłaliśmy w ślad za wagonami znajomych Polaków, żeby się
dowiedzieli, dokąd poszły transporty. Polacy wrócili z wiadomością, że
w Rawie Ruskiej pociągi zniknęły
im z oczu. Ale później dowiedziałam
się, że transport poszedł do Bełżca”.
To wspomnienie Reny Anisfeld
z domu Guttenreich urodzonej
w 1919 r. w Nowym Sączu, która przebywała w getcie do lipca 1943 r. Następnie została wysłana do obozu w Szebniach koło
Jasła. W listopadzie 1943 r. trafiła do obozu w Auschwitz,
a w styczniu 1945 r. do obozu Ravensbruck. Tam doczekała wyzwolenia
i wróciła do Nowego Sącza. Napisała w swoich wspomnieniach, że
po powrocie zastała w tym mieście około 30 Żydów. Byli to ludzie,
którzy powrócili z Rosji, z ukrycia
i obozów hitlerowskich. Rena Anisfeld w 1946 r. wyjechała do Wrocławia, gdzie wyszła za mąż a następnie w 1950 r. udała się do Izraela.
Ona przeżyła, około 18 tysiącom
Żydów z Nowego Sącza i okolic nie
było to dane. 75 lat temu zginął żydowski świat.

związaną z historią miasta obchodzącego w tym roku swoje 725-lecie. Otóż Żydzi, jako legalni mieszkańcy, pojawili się w 1673 r. na mocy
przywileju króla Michała Korybuta
Wiśniowieckiego. Starosta sądecki
Aleksander Michał Lubomirski postanowił wzmocnić miasto i ożywić
je gospodarczo. Jednakże w świecie
żydowskim Sącz miał zasłynąć za
sprawą rabina cadyka Chaima Halberstama (1793-1876) zwanego od
tytułu swojego dzieła życia Diwrej
Chaim. Jego osobowość i działalność istotnie wpłynęły na ukształtowanie się chasydyzmu w zachodniej
Galicji. To był prawdziwy przywódca religijny i jego sława promienieje
do dzisiaj wśród religijnych Żydów
na świecie. Corocznie pielgrzymują do jego grobu.

Co trzeci mieszkaniec Sącza był
Żydem
Aż do wybuchu II wojny światowej życie większości mieszkańców
dzielnicy pomiędzy zamkiem i Rynkiem oraz na Piekle przebiegało jak
życie w typowym sztetł (miasteczku żydowskim). Podporządkowane było rytmowi świąt, uroczystości rodzinnych i gminnych, jakie
ukształtowały się za czasów Diwrej
Chaima i pielęgnowane były przez
jego następców aż do końca istnienia
żydowskiego Nowego Sącza. Dość
powiedzieć, że w gęsto zabudowanej dzielnicy koło zamku a także na
Piekle było około dwudziestu bóżnic
i domów modlitwy religijnych chasydów. Bo siniejącą obecnie synagogę, jako nazbyt postępową, omijali
szerokim łukiem, mimo że przecież
istniała od wieków w ich dzielnicy.
Korzystali z niej nieortodoksyjni Żydzi, świat biznesu, kultury, wolnych
zawodów a także żydowscy żołnierze służący w wojsku.
W 1920 r. mieszkało w Nowym
Sączu 7990 Żydów na 25 tys. ogółu mieszkańców. Według zaś spisu powszechnego z 1931 r. żyło tu

9084 mieszkańców religii mojżeszowej, z których zdecydowana większość uważała się za Żydów, miasto
liczyło zaś 30 298 osób, zatem stanowili jedną trzecią mieszkańców.
Większość sklepów w Rynku, na Jagiellońskiej i pobliskich ulicach była
w rękach żydowskich. Żydzi reprezentowali niemal wszystkie branże,
przede wszystkim spożywczą, tekstylną, monopolową. W 1931 r. na
124 sklepy spożywcze właścicielami
91 byli kupcy żydowscy. W gastronomii na 78 restauracji i barów – 65
było ich własnością. Wśród lekarzy,
adwokatów, notariuszy stanowili połowę. Ale też żyła tutaj biedota
bez żadnego wykształcenia, nieznająca dobrze języka polskiego.

Piekło getta
Już pod koniec września 1939 r.
utworzono obozy przymusowej
pracy dla Żydów w Nowym Sączu,
Chełmcu, Rytrze, Lipiu i Rożnowie.
Wiosną 1940 r. rozpoczęło się przesiedlanie Żydów do Sącza z większych miast Krakowa, Lwowa, Łodzi,
Bielska i innych. Restrykcje się nasiliły w maju 1940 r., np. zabroniono
Żydom wstępu do parków miejskich,
nakazano płacenie kontrybucji firmom, nakazano wszystkim powyżej 12. roku życia noszenie opasek
z gwiazdą Dawida. Rozpoczęła się fizyczna likwidacja poprzez rozstrzeliwanie i wywożenie do Auschwitz.
W lipcu 1940 r. niemieckie władze okupacyjne wydały zarządzenie
o utworzeniu dzielnic żydowskich.
W Nowym Sączu były one właściwie
jednym getto podzielonym na dwie
części, między którymi mieszkańcy mogli się przemieszczać. Granicę
pierwszej od połowy stanowił cmentarz żydowski, od zachodu Dunajec,
od południa Rynek i ul. Piastowska,
zaś od wschodu ul. 3 Maja i Piotra
Skargi. Tę granicę symbolicznie zaznaczono przed dwoma laty na Placu 3 Maja na chodniku i zainstalowano stosowny napis.

Drugą dzielnicę utworzono na
Piekle. Jej granicę stanowiła od południa i zachodu rzeka Kamienica, od
północy ul. Zdrojowa, Głowackiego, od wschodu ul. Paderewskiego,
od południa ul. Kołłątaja i Zaleskiego. Po zakończeniu akcji osiedleńczej w listopadzie 1940 r. mieszkało w tych dzielnicach 18 tys. osób w
urągających zazwyczaj warunkach.

Pod karą śmierci
W kwietniu 1941 r. władze niemieckie wydały kolejne zarządzenie:
wszyscy Żydzi dotychczas mieszkający przy Rynku musieli się udać do
getta a z niego wyprowadzić dotąd
żyjący Polacy. W listopadzie 1941 r.,
kolejne zarządzenie określało drogę, jaką mogli przechodzić z jednej
dzielnicy getta do drugiej. Mogli to
czynić tylko ulicą Wałową, Szwedzką
i Pijarską. Do Rynku niemieccy „łaskawcy” zezwolili im dojść od strony ul. Piastowskiej.
„Poniosą ci Żydzi, którzy nieuprawnieni opuszczą wyznaczoną
im dzielnicę, karę śmierci” - głosiło
rozporządzenie komisarza miejskiego z 14 czerwca 1941 r. Karą śmierci zagrożone było także usiłowanie
opuszczenia getta, „karę śmierci poniosą też osoby udzielające schronienia Żydom opuszczającym getto
a także podżegacze i pomocnicy”.
Dla ludności żydowskiej ustalono
godzinę policyjną od 20.30 do 6.
rano w okresie letnim, a w zimowym od 19.30. Mimo tych restrykcji udawały się, co prawda nieliczne,
ucieczki z getta, podobnie jak nieliczni Polacy nieśli pomoc Żydom.
W literaturze dotyczącej II wojny
światowej sporo miejsca poświęcono
masowym mordom, rozstrzeliwaniom działaczy politycznych, kulturalnych słowem inteligencji żydowskiej w Nowym Sączu. Jak na ironię
Niemcy dokonywali tych mordów
na cmentarzu żydowskim. Opisywano też wielokrotnie rajdy pijanych siepaczy na czele z Hamannem

3 maja 1942 r. Generalny Gubernator Hans Frank wydał dekret, na
mocy którego sprawy żydowskie
przekazane zostały do Gestapo. Rozpoczął się wzmożony terror. Likwidowano po kolei getta w miasteczkach Sądecczyzny. Cudem dotąd
ocaleni, trafiali z Limanowej, Mszany Dolnej, Grybowa, Starego Sącza
do Nowego Sącza. W tym ostatnim
rejestrację Żydów przeprowadzono 17 sierpnia 1942 r. Nieszczęśnicy musieli się stawić na rynku z bagażem nieprzekraczającym 10 kg.
Osoby starsze i dzieci wywieziono
nad Poprad i rozstrzelano, zaś mężczyzn zdolnych do pracy wywieziono do Nowego Sącza.
Rozkaz wysiedlenia Żydów z getta w Nowym Sączu przyszedł 21
sierpnia. 23 sierpnia o godzinie 5
rano zebrano wszystkich pomiędzy
dwoma mostami nad Dunajcem.
Przez całą noc na miejsce zbiórki
nadciągały tłumy. Kilka osób usiłowało uciec, ale dosięgły je kule.
Większości mieszkańców getta popędzono m.in. ulicą Sienkiewicza na
bocznicę kolejową, zwaną do dzisiaj
przez starszych mieszkańców miasta żydowskim torem. Stąd trafili do
obozu w Bełżcu, gdzie ich zagazowano a szczątki spalono. Nieliczni ocaleli, jako zdolni do pracy pozostali w getcie na Piekle, w tzw.
getcie dla pracujących. Inni pozostali przy życiu w getcie przy zamku zajęli się sortowaniem rzeczy
pożydowskich. Magazynowano je
w synagodze a następnie gestapowcy sprzedawali je Polakom.
W czerwcu 1943 r. niektórzy ocaleli zajęli się porządkowaniem getta - wywozili śmieci i gruzy a znajdowane sprzęty i odzież wymieniali
z Polakami na żywność. Ostatecznie
gehenna Żydów sądeckich zakończyła się latem 1943 r., kiedy dosłownie garstkę ocalałych wywieźli
Niemcy do obozu w Szebnie.
Z 18 tys. osób zamieszkałych
w sądeckim getcie, wojnę przeżyli nieliczni. Trudno ustalić liczbę
uratowanych żydowskich współmieszkańców Nowego Sącza. Historycy skłaniają się, że nie było ich
więcej niż około jednego tysiąca. Sądecki świat żydowski zginął niemal
doszczętnie.
JERZY WIDEŁ
Korzystałem w tej publikacji
z następujących artykułów: Tadeusz Duda „Eksterminacja ludności
żydowskiej Nowego Sącza w okresie
II wojny światowej”, Rocznik Sądecki tom XIX; Elżbieta Długosz „Kadry
z żydowskiej przeszłości Nowego Sącza”, Nowy Sącz 2003. Rena Anisfeld
„Sefer Sanc”, Tel-Aviv 1970.
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Pasje

Zakochali się w podróżach i w sobie

Work, travel and…love
Karolina Ślęczkowska urodziła się, a potem studiowała w Nowym Sączu. Jako dziecko marzyła o wielkim świecie i wyjeździe
do Stanów Zjednoczonych. Zaczęło się jednak od rodzinnych
wypadów na Słowację, Węgry,
czy do Zakopanego. Potem, gdy
była starsza, odwiedziła Irlandię, Chorwację, Niemcy, Danię.
- Znajomi mi mówią, że nigdy
nie umiałam usiedzieć na miejscu, szukałam okazji, by gdzieś
wyjechać i coś zobaczyć - opowiada Karolina.
W 2014 roku postanowiła wyjechać do USA. Chciała podszkolić
język angielski i zobaczyć Nowy
Jork. Dostała się do programu
„Work and Travel” i w wakacje 2015 miała pracować na campie dla dzieci. Ponieważ był to jej
pierwszy wyjazd do USA, wcześniej chciała zasięgnąć porady
osób, które uczestniczyły w tego
typu projektach. Napisała na forum. Odpowiedział jej Robert.
Oboje dostali się na ten sam camp
w USA, chłopak jechał tam już
trzeci raz.
- Prosiłam go o porady, ale
tak dobrze się nam rozmawiało,
że najczęściej rozmowa schodziła na inne tematy niż wspominany wcześniej camp – opowiada Karolina.
Do USA wyjechali jako znajomi, tam ich znajomość rozwinęła się i przerodziła w coś więcej…
Od tej pory razem przemierzają świat.

- Robert jest idealnym partnerem do podróży jak i do życia.
Oboje kochamy podróże, przygody i cieszymy się, że połączyła
nas wspólna pasja. Dzięki temu
nasz związek jest silny - twierdzi Karolina. Wspólnie zwiedzili
wschodnią i zachodnią część USA,
Kanadę, w której mieszkali przez
rok, Meksyk, Tajlandię, Malezję,
Singapur, a obecnie żyją w Nowej Zelandii.
- Bycie z osobą, która dzieli
nasze pasje to wielkie szczęście.
Dzięki temu, że mamy te same
pasje, unikamy wielu sprzeczek,
spędzamy więcej czasu ze sobą
i cieszymy się bardziej swoim
towarzystwem. No i oczywiście
wszystkie decyzje, a zwłaszcza te szalone, podejmuje się łatwiej, bo ma się wsparcie drugiej osoby - stwierdza sądecka
podróżniczka.

Życie na walizkach to nie
wakacje
Robert i Karolina nie mają problemów w zaaklimatyzowaniu się
w nowym miejscu. Są otwarci na
nowe znajomości, doświadczenia
i głodni przygód. Jednak ich życie
to nie są ciągłe wakacje. Zagranicą tak samo pracują jak znajomi w Polsce. - Najpierw pracujemy, a potem możemy pozwolić
sobie na przyjemności - wyjaśnia Karolina.
By móc podróżować, podejmowali się różnych prac: w hotelach, sklepach, fabrykach. Często pracując dłużej niż 8 godzin
dziennie i więcej niż 40 w tygodniu. - Praca nie zawsze była
przyjemna i łatwa, nie zawsze
chciało się nam budzić w środku
nocy, by zdążyć na ranną zmianę, czasem bywało i tak, że dostawaliśmy pracę z dnia na dzień
– opowiada.
Przed wyjazdem do nowego
kraju para dużo czyta na jego temat, jednak nie da się wszystkiego

przewidzieć. - W każdym obowiązują inne przepisy, normy
i regulacje dla osób pracujących
na takiej wizie jak nasza (working holiday) - tłumaczy dziewczyna. - W Nowej Zelandii Polacy
mogą pracować na niej jedynie
3 miesiące u jednego pracodawcy, co dosyć komplikuje sprawę, ponieważ poszukujących
pracy jest wielu, a ofert wbrew
powszechnym opiniom o wiele
mniej - dodaje.

W pogoni za samolotem
Karolina najmilej wspomina
Tajlandię, to właśnie tam najbardziej chciałaby powrócić.
- Nie bez powodu mówi się
o tym kraju, że jest krainą uśmiechu. Ludzie są tam bardzo mili,
uśmiechnięci i pomocni. Cieszą
się każdym dniem i łapią każdą
chwilę - relacjonuje. Miała okazję
odwiedzić tam sanktuarium dla
słoni i stanąć z nimi oko w oko.

Za to mniej przyjemnie wspomina szalonych kierowców.
- Długo będziemy pamiętać
szaloną i momentami niebezpieczną jazdę z kierowcą klasycznego środka lokomocji
w Bangkoku, czyli Tuk-Tuka śmieje się.
Przygód im zresztą nie brakuje. W Moskwie samolot, z powodu burzy śnieżnej, wylądował
z opóźnieniem i para biegła ile sił
w nogach halą odlotów, by zdążyć do swojego następnego samolotu. Mieli tylko 10 minut.
- Z Malezji wspominamy
przeprawę łódką, która podczas
sztormu nabierała wody i na
miejsce dopłynęliśmy wymęczeni
chorobą morską po 4 godzinach
- mówi. W Kanadzie para dostała mandat za prędkość, bo chciała zrobić zdjęcie w promieniach
zachodzącego słońca. Meksyk to
kilka nieprzyjemnych przygód,
gdyż z powodu nieznajomości języka hiszpańskiego zostali oszukani przez miejscowych.

Dość! Wracamy…

FOT. Z ARCH. K. ŚLĘCZKOWSKIEJ

Marzyli o podróżach i zapierających
dech w piersiach widokach. Śnili
osobno o wielkim wyjeździe do Nowego Jorku. Ona - w Nowym Sączu.
On - w Wodzisławie Śląskim. Niespodziewanie znaleźli siebie, a Ameryka stały się dla nich krajem miłości.
Teraz żyją razem w Nowej Zelandii
i już wspólnie obierają nowy kierunek podróży.

Bywają i momenty, w których para napotyka trudności,
jest zmęczona i ma ochotę wrócić do Polski. - Jednak nigdy tego
nie zrobiliśmy, bo zdajemy sobie sprawę, że trudności zawsze
były, są i będą, więc należy je
pokonywać, a nie poddawać się
- tłumaczy Karolina Ślęczkowska. Poza tym zawsze mogą liczyć na słowa otuchy i wsparcie
ze strony rodziców. Dystans i tęsknotę za bliskimi rekompensuje
im stały kontakt za pomocą maili
czy Skype’a.
Robert i Karolina prowadzą
również bloga. – Założyliśmy go
głównie po to, aby nasi bliscy
byli na bieżąco i wiedzieli, co się
u nas dzieje. Oboje tęsknimy za
naszymi rodzinami, bo je bardzo
kochamy. Zdajemy sobie sprawę,
że omija nas dużo: święta, nie ma

nas na uroczystościach rodzinnych, urodzinach, czy coraz częściej - ślubach znajomych – dodaje Karolina.

Na wszystko przyjdzie czas
Para uważa, że na wszystko
przyjdzie czas, a póki są młodzi
i mają okazję podróżować, chcą
to wykorzystać. - Wizy working
holiday mają ograniczenia wiekowe, więc późniejszy wyjazd
mógłby być niemożliwy. Zdajemy
sobie sprawę, że kiedyś przyjdzie czas na prawdziwą stabilizację, jednak nigdy nie chcielibyśmy zrezygnować z podróży,
a wręcz chcielibyśmy, żeby stały się one nie tylko częścią naszego życia, ale także sposobem
na życie - przyznaje dziewczyna.
Dla Karoliny i Roberta podróżowanie to nauka pokory, samodyscypliny i odpowiedzialności.
- Każda podróż uczy nas czegoś nowego i pozwala na lepsze
poznanie siebie i osoby, z którą
się podróżuje - dodaje dziewczyna. To nie tylko zwiedzenie ciekawych miejsc, poznanie innych
kultur i ich obyczajów. Dla pary interesujące jest życie w innym kraju i obserwacja jego funkcjonowania, problemów i sposobów ich
rozwiązywania. - Za każdym razem mimowolnie porównujemy
dany kraj z Polską i rozwiązaniami stosowanymi u nas - wyjaśnia.
Dzięki wyjazdom poznają również
innych wędrowców, wymieniają
się doświadczeniami i życiowymi
historiami.
Zwiedzając świat szukają też
inspiracji kulinarnych. - Uwielbiamy próbować nowych potraw,
a potem sami je przyrządzać,
mieszać smaki i przyprawy,
tworząc coś zupełnie dla nas nowego – przyznaje sądeczanka.
U Roberta i Karoliny apetyt rośnie
w miarę podróżowania, dlatego już
planują kolejne wyprawy.
NATALIA SEKUŁA
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T E K S T P R O M O C YJ N Y

Nowe zasady wywozu nieczystości płynnych
Urząd Miasta Nowego Sącza
informuje, że od 1 września 2017
roku miasto przejmuje od mieszkańców obowiązek opróżniania
zbiorników na nieczystości ciekłe. Usługę w tym zakresie będzie realizować firma NOVA Sp.
z o.o. Zgodnie z przyjętą przez
Radę Miasta Nowego Sącza
uchwałą, stawka za 1 m sześc.
odbieranych nieczystości wynosi 15 zł, a rozliczenie poprzez wystawioną fakturę będzie odbywać
się w cyklu miesięcznym.

- Należy podkreślić, że jest to
pierwszy tego typu system w skali
kraju, który swoim zasięgiem obejmie teren całej gminy. Nadrzędnym
celem tego projektu jest likwidacja
patologicznej praktyki nielegalnego odprowadzania do gleby i wód
gruntowych nieczystości ciekłych
- mówi zastępca prezydenta Wojciech Piech.- Nie ma drugiego takiego przypadku w Polsce, gdy
obowiązek odbioru nieczystości
ciekłych przejmuje na siebie samorząd. Mam nadzieję, że inne miasta

i gminy pójdą naszym śladem. Wierzę, że z czasem większość dotychczasowych użytkowników szamb
w Nowym Sączu zrezygnuje z tej
formy odprowadzania nieczystości i zechce skorzystać z możliwości przyłączenia swoich gospodarstw domowych do miejskiej
sieci kanalizacyjnej, co skutkować
będzie zdecydowanym podniesieniem jakości życia - dodaje Wojciech Piech.
WYCIĄG Z REGULAMINU
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA
NOWEGO SĄCZA:
[§16 Regulaminu]
1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani
są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości z częstotliwością gwarantującą,
że nie nastąpi wypływ ze
zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia,

a także zanieczyszczenie
powierzchni ziemi i wód
podziemnych, nie rzadziej
niż raz w miesiącu.
2. Ustala się częstotliwość
pozbywania się nieczystości ciekłych, na których nie
zamieszkują mieszkańcy
a powstają nieczystości ciekłe - w sposób niedopuszczający do przepełnienia się zbiornika
przeznaczonego do gromadzenia nieczystości ciekłych, nie rzadziej niż raz
na dwa miesiące.
3. Inna niż określona w ust.
2 częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości, na
których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają
nieczystości ciekłe, wymaga indywidualnego
zgłoszenia przez właściciela nieruchomości.
4. W czasie obowiązywania uchwały Rady Miasta

Nowego Sącza w sprawie
przejęcia obowiązków wynikających z art. 6a ustawy
z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
(tekst jedn. Dz. U. z 2016
r., poz. 250 ze zm.) podmiotowi odbierającemu
nieczystości ciekłe zapewnia się, w terminie
wskazanym w harmonogramie, swobodny dostęp
do zbiorników z nieczystościami ciekłymi, umożliwiając ich opróżnienie
bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź
pojazdów.
5. W czasie obowiązywania
uchwały, o której mowa
w ust. 4 szczegółowy
harmonogram odbierania nieczystości ciekłych
z uwzględnieniem przyjętych minimalnych częstotliwości oraz dopuszczalnych godzin opróżniania
zbiorników bezodpływowych przypadających
w dni robocze od 6:00 do
22:00 zostanie podany do
publicznej wiadomości.

SZANOWNY MIESZKAŃCU!
Wysyłając wiadomość e-mail
na adres: zbiorniki@nowysacz.pl
sprawdzisz czy zostałeś/aś objęty/a systemem odbioru nieczystości ciekłych. W treści maila wskaż tylko dokładny adres
swojej nieruchomości. W odpowiedzi otrzymasz informację
zwrotną o objęciu Twojej nieruchomości systemem odbioru
nieczystości ciekłych!
Wszelkie niezbędne informacje w tej kwestii można uzyskać
w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza - ul. Szwedzka 2, 33-300
Nowy Sącz, pok. 205 i 206, tel.
18 44 86 752, 18 44 86 762, fax.
18 4486 755, a także w spółce
NOVA - 18 400 03 05.
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Kultura

Teatralna uczta potrwa trzy tygodnie

WERNISAŻ

Gospodyni złapała za pędzel

Trudno znaleźć w Małopolsce drugi taki
maraton spektakli teatralnych. Przed sądecką publicznością zaprezentują się m.in.
Renata Dancewicz, Izabela Kuna, Rafał Królikowski, Andrzej Seweryn, Artur Żmijewski, Ewa Wiśniewska, Piotr Polk, Paweł Wawrzecki, Maciej Damięcki, Joanna Żółkowska,
Paulina Holtz, Joanna Kurowska, Małgorzata Foremniak, Paweł Deląg. Przybędą także
artyści, którzy do tej pory nie gościli na festiwalu, jak np. Zbigniew Buczkowski czy
Witold Dębicki.
W programie festiwalowym będą komedie,
dramaty, pojawi się klasyka: „Łysa śpiewaczka” Eugène Ionesco i „Na pełnym morzu” Sławomira Mrożka. Na fali popularności serialu
o Eugeniuszu Bodo zaprezentowany zostanie
musical o tym aktorze. Jedno z przedstawień
poświęcone zostanie innej gwieździe: Elizabeth Taylor. Andrzej Seweryn zaprezentuje
natomiast monodram pt. „Mój Molier”. Niemal na zakończenie pokazana zostanie „Ostra
jazda” w wykonaniu Teatru Komedia z Warszawy, z Mirosławem Baką w roli głównej.
Nie zabraknie też rodzimych spektakli.
Podczas tegorocznego festiwalu ze spektaklem „Per procura” Neila Simona, wystąpią

FOT. UM NOWY SĄCZ

33 spektakle, dziewięć rozmów kameralnych,
pięć dni Mini Festiwalu Teatralnego dla dzieci, dwa
koncerty - czyli łącznie 42 wydarzenia festiwalowe czekają na uczestników XXI Jesiennego Festiwalu Teatralnego, który w tym roku potrwa od
1 do 22 października.

aktorzy Teatru Robotniczego im. Bolesława
Barbackiego. Okazja będzie wyjątkowa, bo
teatr będzie obchodził w tym roku jubileusz
95-lecia istnienia.
Kto nie dostanie biletu na spektakl, będzie mógł wziąć udział w rozmowach
kameralnych.
- W zeszłym roku rozmowy te cieszyły
się dużym zainteresowaniem. To świetna
okazja do prywatnego spotkania z naszymi
gwiazdami. Myślę, że tegoroczna rozmowa
z Andrzejem Sewerynem będzie wspaniałą
kontynuacją zeszłorocznego spotkania. Nie
zdążyliśmy go dokończyć, a zainteresowanie osobą pana Andrzeja było spore - mówi
Janusz Michalik, kierownik Działu Artystycznego Miejskiego Ośrodka Kultury.
Będzie zatem okazja, by spotkać się z Andrzejem Sewerynem, Pawłem Wawrzeckim,

Anną Gornostaj, urodzonym w Nowym Sączu Jerzym Schejbalem, czy też Anną Seniuk, która przedstawi książkę pt. „Nietypowa baba jestem”.
- XXI edycja Jesiennego Festiwalu Teatralnego to najważniejsze wydarzenie
w kalendarzu wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. W tym roku mamy rekord ponad trzy tygodnie wydarzeń festiwalowych. Doliczyłem się około setki aktorów,
powszechnie znanych z teatru i telewizji,
którzy będą u nas gościć. Przed nami ogólnopolskie premiery. Program jest imponujący - mówi wiceprezydent Nowego Sącza
Wojciech Piech.
Sprzedaż biletów rozpocznie się już
wkrótce. Będzie można nabyć je w kasie
Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
AGNIESZKA MAŁECKA

Artystka Agata Kuś pochodzi
z Mokrej Wsi koło Podegrodzia.
Dzieciństwo spędziła na wsi.
Pasła krowy i podziwiała przyrodę. Spóźniała się przez to
do szkoły, błądziła głową w
chmurach, a nauczycielka mówiła, że myśli o niebieskich migdałach zamiast o lekcji.
- Przez to wiejskie życie poszłam do szkoły rolniczej, zamiast plastycznej. Potem przez 10 lat dorosłego życia byłam tak zwaną „kurus domestus”. Zajmowałam się dziećmi, gotowałam obiady, pomagałam
mężowi w uprawie warzyw. Czasem myślałam o niebieskich migdałach, co oznaczało, że co jakiś czas wyrzucałam smacznie przypalony garnek. Gotować podobno umiem, a to, że przypalam, jest tylko i wyłącznie
winą migdałów… niebieskich.- opowiada Agata Kuś.
- Zaczęłam malować około 2004 r. za namową brata Tomka, który namiętnie dłubał w lipowym klocku.
Tomek przestał rzeźbić, a mnie nie przeszło… Jednak
malarką zostałam nazwana dużo później, gdy Kasia
poszła do przedszkola i przy rozmowie o zawodach powiedziała publicznie: „Moja mama jest mararką”. Co
miałam zrobić? Przecież nie zawiodę dziecka - dodaje.
Obrazy olejne, akwarele a także barwne, ręcznie
malowane płótna jedwabiu wykonane przez Agatę
Kuś można obejrzeć w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Szwedzkiej w Nowym Sączu. Wernisaż odbył się 3 sierpnia, wystawa będzie czynna
do 17 sierpnia.
(AM)

NA AFISZU
Koncerty w obiektywie Lijana
Raz było dwudziestu słuchaczy,
a innym razem stu. Kapele grały w
domach, ogrodach, kawiarniach
i w plenerze, na wsi i w mieście.
Towarzyszył im Jacek Lijana, młody fotograf, który uwiecznił relacje z kameralnych „Koncertów
na Domówce” na swoich fotografiach. 18 sierpnia, w Centrum
Informacji Kulturalnej przy ul.
Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu, odbędzie się wernisaż wystawy połączony z koncertem grupy Standard Time Brothers.
- Wystawa, którą wkrótce pokażemy w CIT to właściwie reportaż – mówi Jacek Lijana. – Reportaż
z koncertów, w których uczestniczyłem przede wszystkim jako

słuchacz, tyle że zawsze towarzyszył mi aparat.
Na wernisażu, który rozpocznie
się o godz. 17., będzie można także
nabyć niektóre fotografie. Wystawa
potrwa od 18 sierpnia do 7 września.
Koncert, który odbędzie się w czasie
wystawy na deptaku przed budynkiem CIT o godzinie 17., jest bezpłatny. Natomiast o godz. 19. odbędzie się kolejny koncert, tym razem
w kawiarni „Spóźniony Słowik”.
Obowiązywać tam będzie system
„kapelusz plus 10 zł”.
Idea „Koncertów na domówce” to
nie tylko słuchanie muzyki.
- Chodzi nam także o spotkanie z twórcami, poznanie bliżej ludzi, których oglądamy na scenie –
opowiada Jacek Lijana. – Zwykle po

koncertach można porozmawiać
z muzykami, wspólnie spędzić czas.
Co ważne, „Koncerty na domówce” to przedsięwzięcie niekomercyjne, grupujące pasjonatów brzmień
alternatywnych i niszowych.
(TB)

55 szans na spotkanie z autorami
książek
W ramach programu „Partnerstwo dla książki” Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację spotkań
z autorami książek.
Dzięki dotacjom zrealizowane zostaną dwa projekty: „Poznaj żywego

Wynajmę od zaraz budynek gastronomiczno usługowy o powierzchni
całkowitej 281,7m2 (pow.
użytkowa parteru wynosi
155,20m2, poddasza 36m2,
piwnicy 90,50m2) położony
w ścisłym Centrum Nowego Sącza przy ul. Wałowej
7. Do budynku przynależą
4 miejsca parkingowe. Lokal idealny do prowadzenia
działalności gospodarczej
zarówno gastronomicznej
jak i handlowo - usługowej
itp. Kontakt: 502 321 410
lub 796 331 611.

pisarza” i „Po górach z mistrzem pióra”. Kwota dofinansowania pierwszego z nich to 20,5 tys. zł, natomiast
na drugi uzyskano 16,4 tys. zł. W ramach projektów zorganizowanych
zostanie 55 spotkań z autorami książek dla dzieci i dorosłych. Wszystkie
akcje odbędą się we wrześniu i październiku w bibliotekach publicznych
powiatu nowosądeckiego. Spotkania te promować będą czytelnictwo,
rozwijać wiedzę i kształtować zachowania czytelnicze, pozwolą również
wzmocnić rolę biblioteki jako animatora kultury czytelniczej.
(KN)

Bobowska szkoła tradycji
Nauka tańca ludowego, śpiewu, rękodzieła, koronkarstwa,

a nawet stworzenie kapeli ludowej, to wszystko ma stać się
rzeczywistością dzięki dofinansowaniu projektu ,,Bobowska
Szkoła Tradycji Szabasówka”
z puli Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Projekt opiewa na kwotę 1,4
mln złotych. Dzięki staraniom
burmistrza Bobowej i jego podwładnych, 70 procent tej kwoty stanowić będzie dotacja. Centrum Kultury i Promocji gminy
Bobowa będzie realizować projekt przez dwa lata. Zakończy się
on koncertem oraz utworzeniem
muzycznej kapeli ludowej.
(NS)
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T E K S T P R O M O C YJ N Y

W czasie wakacji włączmy myślenie
Rozmowa z lekarzem kierującym Oddziałem Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Nowym Sączu, chirurgiem ortopedą Wojciechem Stąporkiem.
znakomicie, a potem są odsyłani na rehabilitację. Ponadto, oddziały ortogeriatryczne gwarantują opiekę domową
nad tymi chorymi. U nas jest to o tyle
trudne, że odsyłamy pacjenta do innego
środowiska. Pacjent po leczeniu hospitalizacyjnym często ma niewystarczającą opiekę a opieka socjalna praktycznie
nie istnieje i tu jest problem.

Aktywne formy spędzania wolnego
czasu na świeżym powietrzu, którym
sprzyjają wakacyjne miesiące, wiążą się
także niestety z różnego rodzaju wypadkami i urazami. Lato to również czas prac
polowych, podczas których dochodzi do
wielu groźnych wypadków.
- Panie Doktorze, ile jest łóżek na sądeckiej urazówce i ilu leczycie pacjentów?
- Nasz oddział liczy 48 łóżek, z czego
10 mieści się na salach pooperacyjnych.
Rocznie leczymy ponad 2500 pacjentów. Leczymy praktycznie wszystkie
urazy, z wyjątkiem leczenia operacyjnego urazów kręgosłupa. Tym zajmują się
specjaliści z neurochirurgii w Tarnowie.
My leczymy głównie urazy kończyn,
urazy czaszkowe, no i oczywiście zajmujemy się ortopedią, w takim zakresie, na jaki pozwala nam kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Lato sprzyja wypadkom, urazom powstałym np. podczas wycieczek rowowych. Na pewno obserwujecie to na
oddziale.
- Istotnie, mamy niestety bardzo
dużo wypadków. Kiedyś, gdy jakieś
dwadzieścia parę lat temu zaczynałem pracę, mniej wypadków było w lecie, więcej w zimie. Dało się zauważyć

tą sezonowość. Dziś panuje u nas taka
opinia, że to w krynickim szpitalu jest
więcej pacjentów, połamanych narciarzy itd. Tymczasem my także mamy
wiele takich przypadków. Przyjeżdżają
do nas osoby choćby z Rytra, czy Wierchomli. Latem trafia do nas owszem,
sporo rowerzystów czy motocyklistów,
ale nie tylko. W lecie rolnicy rozpoczynają prace polowe na roli. Zdarzają się
naprawdę niefortunne historie. Mam
na myśli upadki z dużych wysokości,
wypadki komunikacyjne, wiążące się
z bardzo poważnymi urazami. Trafiają
do nas dzieci, które operujemy i którym
udzielamy pomocy najczęściej w związku z urazami rąk i nóg. Urazami czaszkowo-mózgowymi zajmują się koledzy
z chirurgii dziecięcej. Jednak największa grupa osób, która do nas trafia, to
pacjenci w podeszłym wieku. Seniorzy upadają w domu, upadają na ulicy.

Bardzo często cierpią na osteoporozę, gdyż w starszym wieku zmniejsza
się gęstość kości, które łamią się podczas upadków.
- Zapewne zauważa Pan tendencję wzrostową, jeśli chodzi o wypadki z udziałem
seniorów?
- Zdecydowanie. Osoby starsze to
dla nas najcięższa grupa pacjentów. Są
to osoby zwykle obciążone różnego rodzaju chorobami, z tego względu ich leczenie jest utrudnione.
- A gdyby udało się uruchomić oddział
geriatryczny?
- Na świecie i w kilku krajach europejskich funkcjonują oddziały ortogeriatryczne. Ortopedzi i geriatrzy leczy
tam wspólnie urazy osób starszych.
Takie rozwiązanie zdaje egzamin. Ludzie są na takich oddziałach leczeni

- Do wielu tragedii dochodzi podczas
żniw, a te już wkrótce.
- Zwróciła Pani uwagę na ważny
problem. Gdy bierzemy się do pracy
w polu, sprawdźmy sprawność sprzętu i zadbajmy, by praca przenigdy nie
odbywała się pod wpływem alkoholu,
co niestety niejednokrotnie ma miejsce. Zwracajmy uwagę na dzieci, gdzie
są, co robią, by nie doszło do jakiego
nieszczęścia z jakąś maszyną rolniczą
w roli głównej, jak pługiem, piłą łańcuchową czy piłą tarczową. Z tego co widzę, to bezpieczeństwo i higiena pracy
w gospodarstwach rolnych prawie nie
istnieje. Mam do czynienia z dramatami, pacjentami wciągniętymi pod maszyny, którzy maja ciężko okaleczone
ręce. Uważam, że gdyby bardziej na
siebie uważali i mieli więcej wyobraźni,
do wielu tragedii by nie doszło.

ROZMAWIAŁA AGNIESZKA MAŁECKA

FOT. AGNIESZKA MAŁECKA.

- Jaki zabiegi najczęściej wykonujecie?
- Zajmujemy się pourazowymi rekonstrukcjami mięśni, ścięgien, zajmujemy się chirurgią ręki, neurotraumatologią, czyli urazami czaszkowymi głowy.
Poza chirurgią urazową, wykonujemy
wiele zabiegów w zakresie ortopedii.
Zakładamy endoprotezy stawów biodrowych, stawów kolanowych, od kilku
lat bardzo wiele. Mamy również osobny kontrakt z NFZ na zabiegi z zakresu
endoprotezo plastyki. Wykonujemy np.
na operacje korekcyjne rąk.

- Wróćmy jeszcze może do letnich wypadków i upadków. Oczywistym jest, że
nie możemy przewidzieć tego, co może
zdarzyć się na drodze, ale zachęćmy Czytelników, by pracując, czy aktywnie wypoczywając, bardziej na siebie uważali.
- Oczywiście. Proponuję przede
wszystkim włączenie myślenia. Jak
wsiadamy na rower, to ubierzmy kask.
Jak wsiadamy na motor czy motocykl,
ubierzmy kombinezon, załóżmy kask
i najważniejsze: jedźmy na trzeźwo.
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Sport

Sandecja zapłaciła frycowe i… zadziwiła Polskę

FOT. OFICJALNA STRONA SANDECJI

Daleki wyjazd Sandecji Nowy Sącz
do odległego Białegostoku okazał się
historyczny. Podopieczni Radosława
Mroczkowskiego zdobyli pierwsze
gole i odnieśli pierwsze zwycięstwo
w Ekstraklasie (3-1). Nic na tą wielką
piłkarską niespodziankę nie wskazywało. Sandecja miała za sobą bardzo
trudne tygodnie, a przed sobą groźnego rywala - wicemistrzów Polski, którzy w obecnym sezonie do
tej pory w lidze wszystko wygrywali.

Historyczne wyczyny Sandecji
Sandecja zostawiła Białystok
w sportowym szoku. Dotychczasowy lider rozgrywek miał odnieść
gładkie zwycięstwo, a skończyło
się na dotkliwej porażce. Było to
pierwsze zwycięstwo na boiskach
ekstraklasy sądeckiego zespołu.
Historycznego pierwszego gola
w Ekstraklasie dla Sandecji zdobył
Bułgar. Aleksandar Kolev przed
rozgrywkami został pozyskany ze
Stali Mielec. W jego indywidualnym dorobku był to także pierwszy gol na najwyższym szczeblu
rozgrywkowym w Polsce.
Natomiast pierwszą historyczną asystę dla Sandecji zaliczył Tomasz Brzyski pozyskany przed
sezonem z Cracovii Kraków. To
on przeprowadził szybką akcję
lewą stroną boiska, podciągnął
do linii końcowej i gdy zobaczył
wychodzącego z bramki bramkarza gospodarzy, wycofał piłkę na 14 metr, gdzie nadbiegający bułgarski napastnik dopełnił
formalności.
Sandecja miała również pierwszy historyczny rzut karny w Ekstraklasie. W 86 minucie wykorzystał go Wojciech Trochim ustalając
wynik tego spotkania (wcześniej
faulowany był Bartłomiej Dudzic).

Aleksander Kolev – autor historycznego gola

Sukces poprzedziła wpadka na
rynku transferowym
Sensacyjne zwycięstwo nad
czołową polską drużyną przyszło w najbardziej odpowiednim
momencie. W pierwszych trzech
meczach Sandecja nie potrafiła
zdobyć gola, odniosła dwa remisy i poniosła jedną porażkę (0-2 z
Legią Warszawa). Wprawdzie rywalizowała z mocnymi zespołami, ale niepokoiła duża bezradność w ofensywie.
Do tego kilka dni przed czwartą kolejką Sandecja po raz pierwszy w historii z taką siłą pojawiała się w międzynarodowych
mediach. Niestety był to głównie negatywny przekaz. Wszystko za sprawą głośnych testów jakie w klubie miał przejść Freddy
Adu. 28-letni zawodnik ze Stanów Zjednoczonych to bardzo popularny piłkarz, bez problemów
rozpoznawalny w piłkarskim środowisku na całym świecie. Wielki
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talent od kilku lat jest już przede
wszystkim nazywany potężnym
rozczarowaniem. Zmieniał kluby jak rękawiczki, a kilka miesięcy temu myślał już o przekwalifikowaniu się na… sprzedawcę
odkurzaczy.
Sandecja wyciągnęła do niego rękę. Adu został zaproszony
na testy, ale jego przyjazd bardzo zirytował trenera Radosława Mroczkowskiego. Szkoleniowiec podkreślał, że nikt z nim nie
konsultował pomysłu sprawdzenia byłego reprezentanta Stanów
Zjednoczonych i nie zamierza go
testować. Adu na własny koszt
przyjechał do Nowego Sącza, zrobiono z nim kilka fotek, którymi
chwalono się na stronach internetowych. Według sądeckiego klubu
słabe wyniki testów medycznych
spowodowały, że zrezygnowano z dalszego sprawdzania przydatności do drużyny 28-letniego zawodnika. Adu przedstawił

całą sytuację zupełnie inaczej.
Stwierdził, że w Nowym Sącz czuł
się niechciany i postanowił wyjechać z Polski. Media sugerował, że dla Sandecji cała akcja ze
znanym zawodnikiem miała charakter wyłącznie marketingowy.
Wokół klubu zrobiło się bardzo
niesympatycznie, a cała sprawa
negatywnie wpłynęła na relacje między dyrektorem sportowym Arkadiuszem Aleksandrem
(zwolennikiem przetestowania
Adu) a Radosławem Mroczkowskim. Ostatecznie skończyło się
tak jak zapowiedział trener, czyli były reprezentant Stanów Zjednoczonych nie został przez niego
sprawdzony chociażby na jednym
treningu.
W cieniu przyjazdu Adu do Nowego Sącza odbyły się testy Hugo
Videmonta. Ten 24-letni francuski pomocnik od pół roku jest zawodnikiem Wisły Kraków. Jednak
w drużynie Białej Gwiazdy nie
potrafił sobie wywalczyć miejsca
w podstawowym składzie, wystąpił tylko w ośmiu spotkaniach.
Videmont w odróżnieniu do Adu
odbył w Sandecji testy sportowe.
Finał jednak był podobny, Francuz nie podpisze umowy z beniaminkiem Ekstraklasy.

Bez kibiców, kara za mecz z
Legią Warszawa
Przed meczem w Białymstoku Sandecja otrzymała kolejny
cios. W związku z zachowaniem
kibiców gospodarzy oraz gości
podczas meczu Legia Warszawa
- Sandecja Nowy Sącz w trzeciej
kolejce Ekstraklasy, na oba kluby
nałożono kary. Na klub z Warszawy karę finansową w wysokości
20 tys. zł oraz zakaz organizacji

wyjazdu grupy kibiców na najbliższy mecz z Sandecją. Na klub
z Nowego Sącza - zakaz organizacji wyjazdu grupy kibiców na
następny mecz Ekstraklasy. Taką
decyzję podjęła Komisja Ligi.

Frycowe zapłacone, czas na
dalszą ciężką pracę
- Spotkanie w Białymstoku
to bardzo ważny mecz dla całego zespołu – ocenia Radosław
Mroczkowski. - Pokazaliśmy, że
możemy wygrywać i potrafimy
strzelać bramki w Ekstraklasie.
Zdobywanie goli było ostatnio
taką naszą niemocą. Jest historyczne zwycięstwo i sporo pozytywów dla mojej drużyny. Rywal był trudny, ale od początku
wierzyliśmy, że w Białymstoku możemy zdobyć punkty. Według mnie odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo. Cieszymy się,
ale pracujemy dalej, bo przed
nami jeszcze sporo do zrobienia.
Beniaminek czasami musi zapłacić frycowe, tak było z nami
w przedostatnim meczu (porażka 0-2 z Legią Warszawa – przyp.
red.).
W piątej kolejce Sandecja
w roli gospodarza zmierzy się z
Wisłą Płock. Spotkanie odbędzie
się 12 sierpnia (sobota) o godz.
15:30 na boisku w Niecieczy. Rywale na swoim koncie mają cztery
punkty: jedno zwycięstwo (u siebie 1-0 z Lechem Poznań), jeden
remis (1-1 na wyjeździe z Arką
Gdynia) i dwie porażki (0-1 u siebie z Wisłą Kraków i 0-2 u siebie z Lechią Gdańsk). W zespole
Sandecji nie wystąpi pauzujący za
czerwoną kartkę w meczu z Legią
Warszawa Grzegorz Baran.
JACEK BUGAJSKI

WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Ekstremalny wyścig dla kolarzy amatorów
Będą ciężkie rundy, strome podjazdy, zawrotne tempo na zjazdach i finisz pod górę. Warunki trudne i wymagające, ale nie może być inaczej,
ponieważ kolarze - amatorzy biorący udział 27 sierpnia w Wyścigu Kolarskim Wysowa 2017, będą musieli
zmierzyć się z trasą górskich szosowych Mistrzostw Polski. Wciąż można zgłosić swój akces do tej imprezy
i spróbować swoich sił w ekstremalnych warunkach.
- Do udziału zaproszeni są ambitni amatorzy, gotowi do zmierzenia się z urozmaiconymi rundami
– mówi Marek Kosicki, dyrektor
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wyścigu. - Proponujemy dwa dystanse do wyboru, liczące odpowiednio 75 i 50 kilometrów.
Każdy z dystansów składa się
z 25-kilometrowych rund oraz dojazdu do mety o tej samej długości,
zaś podczas rundy trzeba będzie pokonać przede wszystkim dwa ciężkie podjazdy.
Do startu można zapisywać się
na stronie www.gorskieszosowe.
pl w zakładce „zgłoszenia”, a także
w dniu wyścigu (niedziela, 27 sierpnia) osobiście na Stadionie LKS
w Uściu Gorlickim między godz.
10.00 a 13.45.
(TB)
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