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Newag bije rekord prędkości, 226 km/h 
pociągiem!     L str. 2

Zegzda dyskutuje ze Szkaradkiem, 
co zostało z „Solidarności” 35 lat po 
gdańskim sierpniu        L str. 3

Gród z Maszkowic jest starszy o kilkaset 
lat niż dotychczas przypuszczano L str. 5

Kultowe lody Miś wracają po latach. 
Sądeczanie pamiętają tamten smak  L str. 7

Redaktor Wideł dziwi się prezydentowi 
Nowakowi, że nie dał się ogrzać kandydatom 
PiS w cieple obwodnicy  L str. 11

Wojciech Molendowicz wśród wielu 
dziennikarskich kaczek pierwszy raz 
zobaczył dziennikarskiego kaczora!  L str. 11
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znajdź nas na 
Intermarche Nowy Sącz

C.H.EUROPA II Nowy Sącz ul. Nawojowska 1 Godziny otwarcia: pon.-piątek 7.00 - 21.00, sob. 7.00-20.30, niedz. 9.00 - 18.30

POLECAMY oryginalne produkty klasy POLECAMY oryginalne produkty klasy 
premium prosto z Włoch i Francjipremium prosto z Włoch i Francji

W Wałbrzychu wszyscy szukają „złotego pociągu”, a w Rdziostowie 70 
lat temu wyleciał w powietrze „bombowy pociąg”. Do dziś co krok, to 
niewybuch pod nogami. Czytaj str. 8
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SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODACZWARTEK PIĄTEKNOWY SĄCZ

Prawie 70 tysięcy osób skorzystało 
w pierwszym półroczu ze szlaków 
górskich sądeckich Beskidów i Ma-
łych Pienin. Tak wynika z wyli-
czeń Popradzkiego Parku Krajobra-
zowego w Starym Sączu. Dane udało 
się zebrać, dzięki zamontowanym 
czujnikom. Jest ich w regionie ponad 
dwadzieścia. System działa przez 24 
godziny na dobę.

Czujniki liczą przepływ turystów, 
ale też monitorują miejsca, które 
cieszą się największym zaintereso-
waniem. 

- Jest to zliczanie automatyczne, 
czujniki wysyłające wiązkę pod-
czerwieni rejestrują każdą osobę, 
która przekracza bramę wejściową 
- mówi kierownik starosądeckie-
go oddziału Parku Marek Kroczek.
 - Z naszych obserwacji wynika, 
że odwiedzający nasze tereny wy-
bierają przede wszystkim miejsca 
atrakcyjnie krajobrazowo, głównie 

te, gdzie są postawione wieże wido-
kowe.  Najwięcej turystów mamy co 
roku na trasie od Kosarzysk w Małe 
Pieniny, sporo turystów wędruje 
też na Radziejową czy Eliaszówkę.

Urządzenia zamontowano m.in., 
aby mieć szczegółowe dane dla po-
tencjalnych inwestorów i gmin. 
Dane te pomagają regulować ruch 
turystyczny i chronić przed znisz-
czeniem cenne tereny. Zebrane in-
formacje dają również wiedzę, gdzie 
warto budować infrastrukturę tu-
rystyczną.

- Dzięki temu wiemy, gdzie lo-
kalizować miejsca odpoczynku, 
w którym miejscu budować spe-
cjalne wiaty przystankowe dla tu-
rystów - mówi Marek Kroczek. 
- W ten sposób docelowo będziemy 
inwestować we właściwym miej-
scu w odpowiednią infrastruktu-
rę, która będzie służyła odwiedza-
jącym nasze tereny. To będą wtedy 
dobrze wydane pieniądze.

Czujniki kosztowały 400 tys. zł. 
Ich zakup sfinansował  Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska.
 (MCH)

226 km/h – taką prędkość osiągnął 
nad ranem w sobotę 29 sierpnia po-
ciąg Impuls 45WE wyprodukowany 
w sądeckim NEWAG-u ustanawia-
jąc nowy rekord prędkości pojazdu 
szynowego w Polsce. 

Impuls 45WE powstał na zlecenie 
Kolei Mazowieckich. Był testowany 
na trasie Centralnej Magistrali Ko-
lejowej pomiędzy Psarami a górą 
Włodowską (woj. śląskie). - Testo-
wany pociąg, pod względem kon-
strukcyjnym posiada takie same 
rozwiązania jak pociągi wiodących 
producentów taboru kolejowego na 
świecie - powiedział Mariusz Bernaś 
z NEWAGU, kierownik działu Badań 
i Rozwoju.

Pociągi typu Impuls są prze-
znaczone dla ruchu regionalnego 
i międzyregionalnego. Jak dodaje 

Mariusz Bernaś, stanowią bazę kon-
strukcyjną dla pojazdów wyższej 
prędkości, do odpowiedników na-
wet Pendolino. W trakcie testu, we-
ryfikowano parametry takie jak: 
wózki (układ biegowy), układ na-
pędowy, układ hamulcowy, oraz 
współpraca odbieraków prądu 
z siecią trakcyjną. Gdyby Instytut 
Kolejnictwa (kolejowy instytut ba-
dawczy) wydał odpowiednią zgodę, 
pociąg mógłby pojechać szybciej.

Impulsy są klimatyzowane, po-
siadają łącze Wi-Fi, podświetle-
nia wewnątrz pojazdu, mają no-
woczesny wygląd i wyposaże-
nie wagonów. Są monitorowane  
i przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W naszym re-
gionie jeżdżą m.in. na trasie z No-
wego Sącza do Tarnowa.

Sądeckie przedsiębiorstwo NE-
WAG S.A. niecały rok temu podpisał 
umowę na dostawę Impulsów Kole-
jom Mazowieckim. Koszt inwestycji 
to 257 mln zł. Specjaliści z branży li-
czą, że Impuls m.in. da pozytywny 
impuls do rozwoju kolei w Polsce.

Żródło: pogodynka.pl, IMiGW
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Miliony Polaków obgryzało tego 
dnia paznokcie przed telewizorami
W 35. rocznicę porozumień sierpnio-
wych Leszek Zegzda - członek Zarządu 
Województwa Małopolskiego i Andrzej 
Szkaradek - legendarny przywódca są-
deckiej Solidarności – kiedyś politycz-
ni przyjaciele, dziś przeciwnicy, w stu-
dio Regionalnej Telewizji Kablowej dys-
kutowali m.in. o tym, co zostało z daw-
nych ideałów „S”.

- Panowie, jak zapamiętaliście 31 sierp-
nia 1980 r.? Jakie macie osobiste wspo-
mnienia tego dnia, bo gdyby to działo 
się dzisiaj, to zapamiętalibyście ten mo-
ment, jako bardzo upalny ostatni dzień 
wakacji.

ANDRZEJ SZKARADEK: - No 
właśnie tamten dzień był też bardzo 
upalny. Tamten sierpień był bardzo 
podobny do tego sierpnia. Mnie się 
kojarzy właśnie z piękną pogodą. O 
tym, co wydarzy się w Gdańsku wie-
dzieliśmy już wcześniej. Byliśmy po-
koleniem, które słuchało radia Wolna 
Europa, więc wszystkie informacje 
pochodziły stamtąd. Wiedzieliśmy, 
że dzień wcześniej podpisano poro-
zumienie w Szczecinie, zatem czeka-
liśmy, czy to ważniejsze porozumie-
nie Gdańskie zostanie podpisane czy 
nie. Oczywiście wiadomo już było, że 
po zakładach są pewne ruchy, próby 
zakładania wolnych związków za-
wodowych.
- To był nerwowy dzień, czy dzień pe-
łen nadziei?

SZKARADEK: - Nerwowy, bo jako 
słuchacze Radia Wolna Europa, i jako 
ci, którzy się tym interesowali, wie-
dzieliśmy wtedy już o roli Służby Bez-
pieczeństwa. I to nie jest tak, że na-
wet czekając 31 sierpnia, czy zosta-
ną podpisane porozumienie, esbecy 
siedzieli w swoich gabinetach i też 
słuchali. Oni pracowali w terenie i to 
bardzo mocno.  

LESZEK ZEGZDA: - Ten dzień mi-
liony Polaków spędziło przed telewi-
zorami obgryzając paznokcie i cie-
sząc się niesamowicie takimi wido-
kami, które były wtedy naprawdę 

niecodzienne. Ten wielki i oczywi-
ście mityczny już długopis z jednej 
strony, a z drugiej ta Matka Boska w 
klapie Lecha Wałęsy. Na tamte czasy 
to była niezwykła manifestacja i ten 
NSZZ, który był absolutnym sym-
bolem wolności. Ja w tym roku, kie-
dy po raz pierwszy wybuchała Soli-
darność, szedłem pierwszy raz z piel-
grzymką warszawską do Częstocho-
wy. Pielgrzymka szła trochę wcze-
śniej, bo pod koniec lipca i począt-
kiem sierpnia, a wtedy zaczynały 
się w kraju pierwsze strajki. Stanę-
ły tramwaje w Warszawie, w Lubli-
nie przyspawano wagony do torów. 
I my, idąc w tej pielgrzymce, takie 
informacje otrzymywaliśmy. To nas 
elektryzowało, czuliśmy, że coś się 

gotuje, a później jak poszła ta fala 
wielkich strajków, to już te socjalne 
rzeczy były tak naprawdę przykryw-
ką. Tam szło o wolność!
- Gdyby tamte wydarzenia działy się 31 
sierpnia tego roku, to pewnie wrzuci-
libyście informację o porozumieniach 
sierpniowych na Facebooka, smsy by-
ście powysyłali do znajomych…

ZEGZDA: - I na pewno zabloko-
walibyśmy sieć (śmiech).
-  A wtedy spotkaliście się gdzieś po 
podpisaniu porozumień?

SZKARADEK: - Nie, wtedy jesz-
cze tak dobrze się nie znaliśmy po-
między zakładami. Dopiero po pod-
pisaniu porozumień były próby zor-
ganizowania się na terenie miasta, 

województwa itd. To był kolejny etap 
– próba organizowania się w związ-
kach zawodowych. Wtedy wybu-
chały takie strajki solidarnościowe 
tutaj na Sądecczyźnie też - w WPK, 
w ZNTK, w NOWOMAG-u, a po dwie 
godziny strajkowały też inne przed-
siębiorstwa. Myśmy zaczęli się le-
piej poznawać we wrześniu. Z po-
szczególnych zakładów najodważ-
niejsi ludzie spotykali się i próbowa-
li założyć struktury miejskie i woje-
wódzkie związku – tak powstał za-
rząd regionu, czy delegatura w No-
wym Sączu.

ZEGZDA: - A ja byłem wtedy stu-
dentem. To zupełnie inna historia niż 
Andrzeja, bo myśmy się wtedy orga-
nizowali na uczelni. Ja byłem wte-
dy w Lublinie i z Nowym Sączem 
nie maiłem nic wspólnego. W ogóle 
kwestia opowiadania dziś tego mło-
dym ludziom to kłopot, bo oni nie 
rozumieją tamtych realiów i klima-
tów jakie wówczas panowały. 
- Bo wtedy nie tylko nie było tylko Fa-
cebooka, ale nie było też nic na pół-
kach w sklepach.

ZEGZDA: - W ogóle wszystko 
wtedy było ograniczone w sensie 
wolnościowym. Wszystko było kon-
cesjonowane. Na wszystko trzeba 
było mieć zezwolenie władz. Ten sier-
pień 1980 to był taki wybuch wolno-
ści. Myśmy byli oszołomieni. Zresz-
tą do końca myśmy tej wolności do-
brze nie wykorzystali...

SZKARADEK: - A pan Molendowicz, 
jako dziennikarz to by musiał wów-
czas latać do zatwierdzenia każdej 
audycji w telewizji i każdego tek-
stu w gazecie do cenzury na Naru-
towicza. 
- Ja nie wiem czy chciałbym być dzien-
nikarzem w takiej sytuacji, gdybym 
musiał każde pytanie z kimś konsul-
tować.

ZEGZDA: Dlatego właśnie znie-
sienie cenzury było wtedy jednym 
z podstawowych postulatów. Abso-
lutna rewolucja!

SZKARADEK: Rewolucja w skali 
Europy, przecież nie przypadkiem 
się mówi, że Solidarność przynio-
sła wolność nie tylko Polsce, ale ca-
łej Europie wschodniej.
- Pozwolę sobie na taki cytat: „Soli-
darność to znaczy jeden i drugi. Skoro 
brzemię, to brzemię niesione razem we 
wspólnocie, a więc nigdy jeden przeciw 
drugiemu, nigdy jedni przeciw dru-
gim”. Kto to powiedział i czy Polska 35 
lat później nie wygląda tak trochę, że 
jeden występuje przeciw drugiemu. Od 
kilku dni nie mówi się niczym innym 
jak tylko o tym, że są dwa odrębne ob-
chody sierpnia 80.

SZKARADEK: - My niepotrzeb-
nie robimy z tego powodu trage-
dię. We wszystkich rocznicowych 
audycjach mówiłem, że wiele rze-
czy nam się udało, ale nie udało nam 
się życie polityczne. Relacje mię-
dzy partiami były i są, moim zda-
niem, złe.

ZEGZDA: - To jest wielki problem 
obecnie wykorzystanie tej wolności w 
Polsce. Wolność to także różnica zdań 
i to jest naturalne, że różnimy się w 
pewnych sprawach.  Dyskusja na te-
mat zakresu kompromisu w podej-
mowaniu trudnych decyzji zawsze bę-
dzie wyzwalała emocje. Problem jest 
w tym, że obecnie zamiast dialogu jest 
krzyk, wrzask, buczenie, obrażanie i 
rzucanie potwarzy. W latach osiem-
dziesiątych, począwszy od sierpnia, 
były dwie cechy charakterystyczne: 
bardzo namiętne i ostre dyskusje we-
wnątrz obozu Solidarności, a z dru-
giej strony zdolność do zasiadania do 
stołu nawet z wrogami politycznymi, 
mimo że były to długie i bardzo trud-
ne negocjacje. Dzisiaj przeciwnicy po-
lityczni nie potrafią nawet dwie godzi-
ny z sobą rozmawiać.   

ROZMAWIAŁ WOJCIECH 
MOLENDOWICZ

CAŁOŚĆ ROZMOWY NA: WWW.TV.RTK.PL

Na elewacji zabytkowej kamienicy z 1902 r. odkryto hebrajskie napi-
sy - pozostałości po szyldach żydowskiego sklepu. Remontowany budy-
nek usytuowany jest przy zbiegu ulic Franciszkańskiej i Berka Joselewi-
cza. Konserwator zabytków Witold Król nie ukrywa, że takich napisów 
może być więcej.

CZYTAJ TEŻ NA: SACZ.IN

ZDJĘCIE TYGODNIA

To nas elektryzowało, 
czuliśmy, że coś się 
gotuje, a później jak 
poszła ta fala wielkich 
strajków, to już te 
socjalne rzeczy były tak 
naprawdę przykrywką. 
Tam szło o wolność!
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Czy iść na referendum – zastanawiają się Polacy. Tak. 
Mimo wszystko. Prezydent Komorowski ogłosił go dla ra-
towania swojej kariery. Zapłacą za to obywatele. Wcze-
śniej nie było debaty ani konsultacji społecznych, czy 
referendum jest potrzebne i jakie ma zawierać pytania. 
Większość Polaków nawet nie wie, jak głosować. Rządo-
wi ani opozycji na zmianach nie zależy, dlatego nie było 
rzetelnej informacji i dyskusji o referendum. 

Frekwencja ponad 50 proc. oznaczać będzie, że Pola-
cy chcą zmian, począwszy od ordynacji wyborczej. Wte-
dy w Sejmie muszą odbyć się debaty i konsultacje spo-
łeczne, aby wybrać najlepszy system dla Polski – nieko-
niecznie JOW-y. Frekwencja poniżej 50 proc. oznacza, że 
Sejm nie musi niczego zmieniać, a o to chodzi posłom – o 
status quo. Rozpocznie się znana nam wszystkim bitwa 
o miejsce na listach, o jedynki. Reprezentanci obywateli 
będą głosować jak im partia każe, a poseł nie będzie od-
powiedzialny względem wyborców. Przez następne 4 
lata mało się zmieni. Nie dajmy się manipulować i idźmy 
na referendum! Liczy się frekwencja, mimo że pytania są 
nieprecyzyjne, a jedno już nieaktualne. Drugie referen-
dum prezydenta Dudy też jest niepotrzebne i kosztowne. 
Z 30-milionowej liczby wyborców złożyło podpis jedy-
nie 6 milionów. Odpowiedzi na te pytania są oczywiste 
– po co więc drugie niefortunne referendum? 

Dobra frekwencja 6 września wstrząśnie rządzący-
mi i opozycją, tak jak głosy oddane na Kukiza. Ponad 20 
proc. Polaków dało czerwone kartki posłom, którzy od 25 
lat nie przeprowadzili wszystkich koniecznych zmian w 
Polsce. Rezultat? Masowa emigracja, niewydolna służba 
zdrowia i afery. I to wszystko w ramach obecnego prawa 
i konstytucji. W tym referendum 51 proc. Polaków po-
każe solidarnie, że chce zmian. Tu nie chodzi tylko o JO-
W-y czy finansowanie partii. Sejm może odrzucić wynik 

referendum, ale nie zignoruje żądań 51 proc. wyborców. 
Mądre głosowanie w jesiennych wyborach – nie na je-
dynki, ale na tych, którzy chcą coś zdziałać. Wspólne li-
sty wyborcze to manipulacja narodem, aby zachować 
25-letni status quo.

W innych zachodnich demokracjach posłowie są bar-
dziej uzależnieni od wyborców, bez względu na ordyna-
cję. W Niemczech ma się 2 głosy, jeden na kandydata, je-
den na partię. W Anglii są JOW-y, a w referendum w 2011 
r.  Anglicy wypowiedzieli się przeciwko zmianie ordyna-
cji wyborczej. Poseł niespełniający oczekiwań wyborców, 
rezygnuje, a minister podaje się do dymisji lub jest zwol-
niony. Anglicy, choć krytycznie nastawieni do Camerona, 
wybrali jego cięcia budżetowe, a nie partię pracy, która 
zniszczyła kraj za rządów T. Blaira. W 2009 r. afera zwią-
zana z wydatkami posłów wstrząsnęła 800-letnim parla-
mentem – najbardziej winni poszli do więzienia, niektó-
rzy podali się do dymisji, inni nie kandydowali ponownie 
– wszyscy zwrócili pieniądze. Kto w Polsce został uka-
rany za kilometrówki? Czy inni posłowie o tym nie wie-
dzieli?  Komu odebrano immunitet? Prawo i konstytu-
cja służą tu rządzącym, nie narodowi. 

Autorka, obywatelka Wielkiej Brytanii od 40 lat, bra-
ła udział w tegorocznej kampanii wyborczej D. Camero-
na w Kornwalii. W okręgu tradycyjnie liberalnym, kon-
serwatyści odebrali im wszystkie 57 miejsc. Dlaczego? 
Przywódca partii liberalno-demokratycznej N. Clegg nie 
dotrzymał obietnic wyborczych w poprzedniej kadencji. 
Dlatego w Polsce trzeba zmienić ordynację wyborczą na 
taką, która będzie służyła narodowi, aby kandydaci do-
trzymywali obietnic wyborczych. Wysoki udział w refe-
rendum to zapewni. 

 (więcej: www.demokracja-na-fali.pl)
 Emilia Brown

JOW-y czy odpowiedzialność  posła wobec wyborców? 

Auto-Complex Spółka z o.o.

Autoryzowany Serwis Opel

Nowy Sącz - Wielogłowy 188

tel. 18 444 23 40, www.opel.auto-complex.pl

Wygraj wybory z DTS!

Łamy naszego tygodnika oraz portale informacyjne sacz.in 
oraz limanowa.in to najlepsze miejsce w regionie do zaprezen-
towania Twojej kandydatury i programu Waszego ugrupowania!

Od ponad pięciu lat to właśnie w DTS omawiane są 
najważniejsze sprawy regionu. Tutaj toczą się najgorętsze 

dyskusje i wypowiadane są najciekawsze opinie.
Dzięki dziennikarskiej rzetelności i obiektywizmowi 
cenieni jesteśmy przez wszystkie opcje polityczne.
Nasi Czytelnicy nigdy nie tracą czasu na głupstwa, 
bo autorzy DTS dostarczają im teksty najwyższej 

jakości o rzeczach istotnych.

Zaufało nam już blisko tysiąc firm zlecając swoje reklamy.
Co tydzień docieramy w wersji papierowej i elektronicznej 

do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców.
Dlatego dzięki nam Ty też skutecznie dotrzesz 

do swoich wyborców! 

Szczegóły: 18 544 64 41, 785 340 410, 889 020 766 
oraz na www.dts24.pl

Orlik Polska 2015 - ta impreza ma korzenie na Sądecczyźnie
O początkach imprezy, sądecza-
nach, dzięki którym funkcjonu-
je, i kulisach rozgrywek finałowych 
w Łącku i Jazowsku rozmawiamy z 
prezesem Orlik Polska - Adamem 
Mrozem.

Pan sam pochodzi z Nowego Sącza, 
ale to nie jedyny stały sądecki akcent 
organizowanej przez Państwa impre-
zy. Niewiele osób pamięta, że ojcem 
polskich orlików jest poseł Andrzej 
Czerwiński. Może Pan powiedzieć coś 
więcej na ten temat?

Dokładnie tak, budowę obiek-
tów wielofunkcyjnych Orlik, a jest 
ich w Polsce 2604, zawdzięczamy 
w dużej mierze właśnie posłowi 
Czerwińskiemu, to on był pomy-
słodawcą ich budowy. Teraz z per-
spektywy czasu widać, jak trafne 
to było przedsięwzięcie. O tym, że 
to autorski projekt posła Andrze-
ja Czerwińskiego, sądeckie me-
dia nie mówią, może z niewiedzy 
i nieznajomości tematu.

W tegorocznej edycji „Orlik Polska” 
w całym kraju wzięło udział 170 tys. 
osób. Finałowi wydarzenia patronu-
ją m. in. TVP, PKN Orlen, Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. To robi wrażenie! 
Nas interesuje jednak, jakie były po-
czątki imprezy? Czy było trudno zor-
ganizować tego typu przedsięwzięcie?

Orlik Polska wystartował po 
raz pierwszy z inicjatywy Kami-
la Zyzaka, jako rozgrywki w Gmi-
nie Chełmiec, potem rozszerzył się 
o Małopolskę, a później rozlał się 

na cały kraj. Organizacja takie-
go projektu do łatwych nie nale-
ży, ale daje dużo satysfakcji i ra-
dości. Orlik Polska nie jest finan-
sowany z budżetu. Każdą złotów-
kę dają sponsorzy, każda złotówka 
wpływa na konto UG Łącko - Go-
spodarza Finału Ogólnopolskiego 
i każdą przed wydaniem oglądamy 
kilkakrotnie z dwóch stron. Pra-
ce nad Orlik Polska zaczynamy w 
połowie kwietnia a kończymy roz-
liczeniem Finału Ogólnopolskie-
go po jego zakończeniu, czyli po-
czątkiem października, potem ty-
dzień oddechu i jazda z Orlik Ha-
lowa Polska, i tak do maja. Tylko że 
to możliwe jest tylko dzięki ˝fana-
tykom". Ponad 200 osobom, z któ-
rymi współpracuję z terenu całej 
Polski. To oni „ogarniają” gminy, 
powiaty, miasta, bez nich nie by-
łoby Orlik Polska .
Jak będzie przebiegać tegoroczna ry-
walizacja w finałach? Ile drużyn zo-
baczymy na boiskach w Łącku i Ja-
zowsku?

Wystartowaliśmy w tym roku w 
kwietniu, na początku rozgrywa-
no turnieje I ligi w gminach, mi-
strzowie Gmin grali w turniejach 
powiatowych a ich zwycięzcy do-
piero zagrają w finałach poszcze-
gólnych województw. Finały wo-
jewódzkie, zgodnie z regulami-
nem, odbywają się od 29 sierpnia 
do 12 września i tylko ich trium-
fatorzy mają prawo gry w finale 
ogólnopolskim. Do 16 mistrzów 

wojewódzkich dołączy obrońca 
tytułu z poprzedniego sezonu oraz 
ekipa gospodarzy czyli Łącka. Ze-
społy podzielone zostaną na 4 gru-
py - 2 po 5 zespołów i 2 czterooso-
bowe. Zagrają najpierw w grupach 
systemem każdy z każdym w so-
botę 26 września, a 2 najlepsze ze-
społy z każdej grupy awansują do 
ćwierćfinałów, które odbędą się 
już w niedzielę 27 września, po-
tem półfinały, mecz o 3 miejsce 
i wielki finał o godz 16. Finał woje-
wództwa małopolskiego rozegrany 
zostanie już w najbliższą sobotę 5 
września na Orlikach w Jazowsku 
i Łącku. Weźmie w nim udział 16 
ekip z całej Małopolski.
Obok rywalizacji sportowej uczest-
nicy oraz goście turnieju będą mie-
li niepowtarzalną okazję spotkać się 
w Łącku z byłymi reprezentanta-
mi Polski, m.in. Mirosławem Szymko-
wiakiem.

Tak, Mirek Szymkowiak za-
gra w meczu „Mirek Szymkowiak 
i Przyjaciele z kadry Polski” mecz 
z najlepszymi zawodnikami fina-
łów ogólnopolskich, na zakończenie 
imprezy. Dodajmy, że mecz będzie 
transmitowała TVP, to nie lada grat-
ka dla uczestników jak również dla 
kibiców, zobaczyć z bliska swoich 
idoli w Łącku w akcji i to bezpłatnie.

WIĘCEJ PRZECZYTASZ NA SACZ.IN
ROZMAWIALI: ES,ROSS

PORTAL SACZ.IN I DOBRY TYGODNIK 
SĄDECKI MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ 

PATRONOWAĆ ŁĄCKIM FINAŁOM. 
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Nowy blask ołtarza
Ma przywrócić jego dawny blask. 
Trwa generalny remont Ołtarza Pa-
pieskiego w Starym Sączu. To jedy-
ny taki obiekt w Polsce, który nie zo-
stał rozebrany po wizycie Jana Paw-
ła II. Prace konserwatorskie mają po-
móc odzyskać jednolity kolor i kształt. 
Odświeżanie ołtarza potrwa do przy-
szłego roku. Ma być gotowy na Świa-
towe Dni Młodzieży.

Drewniany Ołtarz Papieski ma 
już 16 lat. Nic więc dziwnego, że 
odcisnęło się na nim piętno czasu. 
W wyniku działania warunków at-
mosferycznych powstało m.in. wie-
le przebarwień i zniekształceń.

- Dzięki działaniom konserwa-
torskim zewnętrzna część ołtarza 
została już oczyszczona, następnie 
jest pokrywana specjalnym środ-
kiem chemicznym, który ma dzia-
łanie grzybobójcze i zachowaw-
cze, następnie nakładamy odpo-
wiednią farbę, co pozwala przy-
wrócić dawny blask tego piękne-
go drewnianego ołtarza - mówi ks. 
Marcin Kokoszka, dyrektor Staro-
sądeckiego Diecezjalnego Centrum 

Pielgrzymowania im. świętego Jana 
Pawła II.

Ołtarz ma być gotowy na Świa-
towe Dni Młodzieży.

- Przyjadą tu młodzi ludzie z 
całego świata, a w Starym Są-
czu planujemy spotkanie liturgicz-
ne i nocne czuwanie - dodaje ks. 
Kokoszka. - Dlatego chcemy ołtarz 
zaprezentować jak najlepiej, bo to 
pomnik Jana Pawła II. Musimy o 
niego szczególnie dbać, aby służył 
kolejnym pokoleniom.

Ojciec Święty Jan Paweł II od-
wiedził Stary Sącz podczas swo-
jej pielgrzymki do Polski 16 czerw-
ca 1999 r. W tym dniu na starosą-
deckich Błoniach odprawił specjal-
ną mszę kanonizacyjną błogosła-
wionej Kingi, założycielki starosą-
deckiego klasztoru klarysek. Zain-
teresowanie pielgrzymów i tury-
stów ołtarzem, sprawiło, że stoi on 
do dziś. Co roku w to miejsce przy-
jeżdża średnio około 200 tys. osób. 
Przy obiekcie znajduje się muzeum, 
w którym przechowywane są pa-
miątki po Janie Pawle II.

(MCH)

Czy ktoś tu widział strażnika
Dali tu tylko urzędasów? -  pyta Czy-
telnik o posterunek Straży Miejskiej na 
osiedlu Milenium

Nie dane nam było odpowiedzieć 
Czytelnikowi na to pytanie, bo żaden 
z numerów Straży Miejskiej podanych 
na oficjalnej stronie Urzędu Miasta nie 
działa. W większości wypadków se-
kretarka odpowiada: „nie ma takie-
go numeru”.

60-letni pan Józef pół życia spędził 
na Milenium. Po trosze zdążył się już 
przyzwyczaić do hałaśliwych biesiad 
pod oknami tutejszego gimnazjum, 
koszy na używaną odzież wywraca-
nych na zaparkowane obok samo-
chody czy wymienianych po sąsiedz-
ku skarg o pourywanych lusterkach 
i porysowanej karoserii. Miał jednak 
nadzieję, podobnie jak inni, że po uru-
chomieniu posterunku Straży Miej-
skiej w byłej siedzibie Sanepidu przy 
ul. Nawojowskiej mundurowi zaczną 
być częściej niż dotychczas widoczni 
na osiedlowych alejkach. - A ja do tej 
pory jeszcze żadnego tu nie widzia-
łem – twierdzi zdecydowanie męż-
czyzna i za pośrednictwem naszej re-
dakcji pyta: - Czy w tym posterunku 
wszyscy siedzą tylko za biurkami? 
Czynni funkcjonariusze nie mają tu 

dyżurów? Przecież miały być przed 
wakacjami uruchomione dodatkowe 
patrole chyba nawet z policją?

Chcieliśmy te uwagi skonfronto-
wać z komendantem Straży Miejskiej 
lub jego zastępcą. Niestety przez dwa 
dni nikt nie odbierał telefonu. Po wy-
braniu numerów podanych na stro-
nie internetowej miasta słyszeliśmy 
w słuchawce niezmiennie „nie ma ta-
kiego numeru”. Pod numerem ko-
mórkowym podanym jako alarmowy 
poproszono nas o zostawienie wia-
domości. Dzielnicowy SM na Osie-
dlu Milenium telefonu nie odbierał ani 
nie oddzwonił. Z problemem zgłosili-
śmy się do rzeczniczki prasowej Urzę-
du Miasta Małgorzaty Grybel. Ta poin-
formowała nas, że jakiś czas temu ktoś 
zgłaszał problemy z centralą telefo-
niczną, która obsługuje Straż Miejską. 
Zastrzegał jednocześnie, że obecnie 
centrala powinna działać prawidło-
wo. Poproszona o podanie numerów, 
z których sama korzysta kontaktu-
jąc się ze Strażą podała nam dwa – te 
same, pod które próbowaliśmy się 
dodzwonić. I tym razem usłyszeli-
śmy w słuchawce: „nie ma takiego 
numeru”... Tego samego dnia znów 
poprosiliśmy o pomoc Małgorzatę 
Grybel. Bez skutku.  (ES)

Gród z Maszkowic dużo 
starszy niż przypuszczano
Dotychczas było wiadome, że osada 
na Górze Zyndrama w Maszkowicach 
k. Łącka pochodzi z czasów przed 
Chrystusem. Tak naprawdę jednak 
miejsce to skrywa dużo starsze ta-
jemnice. Archeolodzy z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego odkryli tam gród po-
chodzący z epoki brązu!

Za najstarsze kamienne obiek-
ty architektoniczne znane w na-
szej części Europy uważano śre-
dniowieczne kościoły z X wieku. 
Tymczasem wykopaliska z Masz-
kowic są starsze od nich aż o 3 ty-
siące lat! Według studentów Insty-
tutu Archeologii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie, pracu-
jących pod kierunkiem dr Marcina 
Przybyły, mamy do czynienia z bar-
dzo starą warownią obronną. Za-
mieszkiwali ją członkowie cywili-
zacji, która przybyła w tą okolicę z 
terenu dzisiejszych Węgier.

- Rozpoczynając pięć tygodni 
temu kolejną kampanię wykopa-
liskową byliśmy pewni kilku fak-
tów. Po pierwsze, starszą osadę w 
Maszkowicach można datować na 
XVII i XVI wiek przed narodzeniem 
Chrystusa i łączyć z okresem nazy-
wanym przez archeologów wcze-
sną epoką brązu – mówi dr Marcin 
Przybyła z Instytutu Archeologii UJ. 
- Po drugie, jej mieszkańcami nie 
była rdzenna ludność zamieszku-
jąca Małopolskę od końca epoki ka-
mienia, lecz niewielka, licząca od 
stu pięćdziesięciu do dwustu osób 
grupa kolonistów przybyłych z po-
łudnia, z obszarów leżących nad 
Cisą, z okolic dzisiejszych Węgier 
– opowiada archeolog. 

Całość fortyfikacji w Maszkowi-
cach została wzniesiona od razu po 
przybyciu mieszkańców najstarszej 
osady. - Była to zatem grupa do-
skonale zorganizowana i posiada-
jąca umiejętności umożliwiające 
skuteczne wykorzystania kamie-
nia jako budulca. Wiele wskazu-
je na to, że była to wiedza zaczerp-
nięta z tradycji mieszkańców połu-
dniowej Europy, gdzie architektura 
kamienna rozwijała się od począt-
ku epoki brązu – dodaje dr Przybyła. 

- To odkrycie na skalę świato-
wą – mówi sołtys Maszkowic Ja-
cek Ząbek. - Okazuje się, że są to 
najstarsze jak do tej pory znalezi-
ska tego typu w Europie. Będzie się 
tym interesowało nawet UNESCO, 
być może gród na Górze Zyndra-
ma trafi na listę Światowego Dzie-
dzictwa. Będę chciał jak najszerzej 

rozpropagować  informacje o tym 
historycznym wydarzeniu i zain-
teresować lokalne władze. To nie-
samowite odkrycie! – dodaje Ja-
cek Ząbek.  

Wszystkie kamienie tworzące 
mur obronny i bramę były przez 
osadników łupane ręcznie. 

Zespół krakowskich archeolo-
gów przypuszcza, że w miejscu wy-
kopalisk wybudowano także kie-
dyś i basztę, którą doktor Przy-
była i studenci planują odkopać 
w przyszłym roku. Teraz zajmą 
się skatalogowaniem i szczegóło-
wym opisaniem historycznych 
znalezisk. Cel na najbliższą przy-
szłość to pozyskanie funduszy 
na dalsze prace i odkrycie całości 
osady. Czy maszkowicka Góra 
Zyndrama kryje jeszcze jakieś 
tajemnice? 

AGNIESZKA MAŁECKA

„Góra Zyndrama” w Maszko-
wicach znana była jako sta-
nowisko archeologiczne już 
od początku XX wieku. W la-
tach 1959-1975 prowadzono 
na niej pierwsze badania wy-
kopaliskowe, podczas których 
odkryto doskonale zachowa-
ne pozostałości prehistorycz-
nej wioski. Zdaniem arche-
ologów była ona zamieszkana 
mniej więcej pomiędzy 1000 
i 50 rokiem przed narodze-
niem Chrystusa, a więc współ-
cześnie z okresem rozwoju cy-
wilizacji antycznych na połu-
dniu Europy – greckiej, etru-
skiej i pojawiającej się naj-
później cywilizacji rzymskiej. 
W 2010 roku ekspedycja z In-
stytutu Archeologii rozpoczę-
ła prace w niebadanej dotąd 
strefie stanowiska, w miej-
scu gdzie gwałtownie koń-
czy się szczytowe wypłaszcze-
nie „Góry Zyndrama” i zaczyna 
się jej wschodni stok. Bada-
nia kontynuowane w sezonach 
2012 i 2014, pozwoliły stwier-
dzić, że pod pozostałościami 
osady odkrytej podczas daw-
nych badań znajdują się reszt-
ki drugiego, starszego o ponad 
pół tysiąca lat osiedla.
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Tradycja Fabryka Okien, to firma o ugruntowanej pozycji 
na rynku okiennym. Od siedmiu lat prowadzi działalność zarówno 
na terenie Polski jak i w innych krajach Unii Europejskiej, 
m.in. w Niemczech, Czechach, Słowacji, Szwecji.

Obecnie poszukuje osób na stanowiska:

- Pracownik linii produkcyjnej PCV
- Montażysta stolarki  PCV

Oferujemy:
- umowę o pracę,
-zatrudnienie w systemie jednozmianowym,
-wynagrodzenie stałe oraz motywacyjne,
-możliwość rozwoju zawodowego,
- atrakcyjne warunki zatrudnienia w dynamicznie 
rozwijającej się firmie,

Osoby zainteresowane prosimy przesłać na adres: praca@tradycja.biz lub 
dostarczyć osobiście do siedziby firmy w Nowym Sączu, przy ulicy Elektrodowej 47.  
Prosimy o dopisanie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych 
osobowych Dz. U. nr 1 33 poz. 833 z późn. zm.)”.

REKLAMA



www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   3 września 20156

SACZ.IN

TYDZIEŃ W SKRÓCIE

Odbierz przekaz* 
pieniężny w domu
bez dodatkowych opłat!

* W przypadku zamówienia usługi przez stronę www.zamowprzekaz.pl, pracownik InPost Finanse skontaktuje się z odbiorcą jak najszybciej, ale nie pózniej niż w ciagu 24 godzin. Infolinia InPost Finanse pracuje 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Opłata za minutę połączenia zgodnie z cennikiem operatora. 
InPost Finanse doręcza przekazy pieniężne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00  do 16:00 pod wskazany przez odbiorcę adres. W przypadku przekazów Next Day (odbiór po 12 godzinach) wypłata i 
dostarczenie przekazu może nastąpić jedynie wtedy, gdy przekaz jest już dostępny do wypłaty w systemie Western Union.Przekazanie środków może być opóźnione lub usługi mogą być niedostępne w zależno-
ści od określonych warunków przekazu, w tym wysłanej kwoty, kraju przeznaczenia, dostępności waluty, kwestii regulacyjnych, wymogów dotyczących identyfikacji, godzin urzędowania placówek agencyjnych, 
różnic w strefach czasowych, wyboru opcji o późniejszym terminie odbioru. Zastosowanie mogą mieć również dodatkowe ograniczenia. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z Regulaminem Usługi.

Odbiór przekazów pieniężnych w domu to najnowsza pozycja w 

ofercie Western Union. Jej adresatami są osoby odbierające prze-

kazy pieniężne w Polsce. Polega na dostarczeniu gotówki do domu 

odbiorcy. Usługa jest efektem współpracy Western Union z firmą 

InPost Finanse. To właśnie za pośrednictwem kurierów InPostu pie-

niądze trafiają pod wskazany adres.

Teraz gotówka sama puka do drzwi
O sposobie odbioru przekazu decyduje adresat. To zrozumiałe, 

chodzi przecież o Jego komfort. Dla nadawcy natomiast cała pro-

cedura pozostaje bez zmian: nadaje przekaz w placówce lub online, 

po czym otrzymuje potwierdzenie oraz numer kontrolny przekazu 

(MTCN), który udostępnia odbiorcy. Teraz odbiorca może zamówić 

usługę dostarczenia przekazu do domu.

To proste!
Wystarczy wejść na stronę www.zamowprzekaz.pl lub zadzwonić 

pod numer infolinii InPost Finanase +48 12 444 26 26. Operator 

InPost Finanse zweryfikuje dane osobowe odbiorcy i nadawacy, 

dane przekazu oraz uzgodni termin i adres dostarczenia pieniędzy.

Komfort w standardzie
Western Union od zawsze dba o komfortowe warunki dostarczania 

przekazów. Dotychczas adresat miał do wyboru: odbiór pieniędzy 

w placówce, otrzymanie środków bezpośredio na konto, wypłatę 

w bankomacie. Dostęp do pieniędzy w każdym z tych przypadków 

wiąże się jednak z potrzebą wyjścia z domu i udania się do placów-

ki, banku czy bankomatu. Nowa usługa dostarczenia do domu po-

zwala przekazać przesyłaną gotówkę pod wskazany adres. Na ko-

niec dobra wiadomość dla tych, którzy zastanawiali się, jaką cenę 

trzeba będzie zapłacić za tę wygodę: usługa nie wymaga żadnych 
dodatkowych opłat!

Tak! Teraz przekazy Western Union 
są dostarczane w Polsce prosto do domu.

REKLAMA

Młodzi i budżet
15-latki ze Starego Sącza dostały 

prawo do głosowania nad Budżetem 
Obywatelskim. Mogą same składać 
propozycje do budżetu i prowadzić 
promujące je kampanie. - Często się 
mówi, że młodzież nie angażuje się 
w życie społeczne. Chcemy pokazać, 
że jest inaczej i zachęcić młodych lu-
dzi do włączenia się w sprawy gminy 
- wyjaśnia burmistrz Jacek Lelek. Do 
dyspozycji mieszkańców Starego Są-
cza przeznaczono 400 tys. zł. .

Ukraińcy bez zezwolenia
28 sierpnia w Krynicy Zdroju za-

trzymano czterech obywateli Ukra-
iny, którzy pracowali w jednym z 
tamtejszych hoteli bez zezwolenia. 
Prezes firmy, również Ukrainiec, za-
trudnił ich w charakterze personelu 
sprzątającego wbrew przepisom usta-
wy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy. Wobec zatrzyma-
nych wszczęto postępowania admi-
nistracyjne, których konsekwencją 
było wydanie decyzji zobowiązującej 
ich do powrotu. W stosunku do pra-
codawcy zostanie skierowany wnio-
sek do sądu o ukaranie. Grozi mu co 
najmniej 3 tys. zł grzywny.

Pył nad miastem
Władze miasta zaprezentowa-

ły Plan Gospodarki Niskoemisyj-
nej dla Nowego Sącza. Opracowa-
ła go firma Energo Expert. Chodzi 
między innymi o prace związane 
z termomodernizacją budynków, 
wykorzystanie odnawialnych źró-
deł energii (solary, pompy ciepła) 
lub wymianę pieców węglowych 
na gazowe. Plan gospodarki nisko-
emisyjnej przygotowuje teraz oko-
ło tysiąca gmin z całej Polski. Nowy 
Sącz zapłacił za niego 91 tys. zł. Mia-
sto zdobyło na ten cel 85 proc. dofi-
nansowania. Rada Miasta zajmie się 
nim na najbliższej sesji 15 września.

W nagrodę nad morzem
Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny 

w Nowym Sączu zorganizowało let-
ni wypoczynek dla  polskich i rom-
skich dzieci w Darłówku Wschod-
nim. Była to nagroda za dobre wy-
niki w nauce, frekwencję i dobre za-
chowanie. Fundusze na kolonię po-
chodziły z dotacji przyznanych sto-
warzyszeniu przez ministra admini-
stracji i cyfryzacji w ramach realizacji 
programu na rzecz społeczności rom-
skiej w Polsce na 2015 r. 

Wylosowali sobie radną
Podczas pierwszej po wakacyjnej 

przerwie sesji w Starym Sączu ślubo-
wanie złożyła Julia Dziedzic z Gmin-
nego Porozumienia Wyborczego, któ-
ra zasiadła w radzie w wyniku... lo-
sowania.  W rywalizacji o mandat z 
Okręgu nr 5 (Osiedle Słoneczne) po 
radnej Beacie Weneckiej – Lipce w 
brały udział Zofia Wcisło, Julia Dzie-
dzic i Katarzyna Bochenek. Frekwen-
cja wyborcza nie była wysoka, do urn 
poszło zaledwie 187 osób. Wcisło do-
stała 47 głosów, a pozostałe kandydat-
ki równo po 70. Ostatecznie o wybo-
rze zadecydowało... losowanie.

WIĘCEJ BIEŻĄCYCH INFORMACJI 
CZYTAJ NA   

Do dramatu doszło 28 sierpnia. Stan 
ofiary pożaru był na tyle poważny, że 
wezwano śmigłowiec medyczny. Pa-
cjent miał trafić do szpitala specjali-
zującego się w oparzeniach im. 
Rydygiera w Krakowie, ale nie było 
tam wolnego miejsca. Mężczyznę 
skierowano do Nowego Sącza, ale 
i tu na intensywnej terapii nie było 
łóżek. Ostatecznie Józef W. trafił do 
szpitala w Krynicy Zdroju. Tu zmarł... 

- Widziałem tego człowieka. 
Nie wyglądał źle. Ale w takich 

sytuacjach pozory potrafią my-
lić. U ofiar pożarów dochodzi 
często do poparzeń wewnętrz-
nych na przykład płuc, których 
my nie widzimy – relacjonuje 
Paweł Motyka rzecznik KM PSP 
w Nowym Sączu.

Dlaczego ofiary od razu nie 
przewieziono w Krakowie do 
placówki, która specjalizuje się 
w pomocy ofiarom poparzeń?

- Ja też zadaję sobie to pyta-
nie – komentuje Sławomir Kmak, 
dyrektor szpitala w Krynicy. Po 

przyjęciu mężczyzny i tak pod-
jęto działania, które zmierzały 
do jego przewiezienia właśnie do 
Krakowa.– Dla mnie to jest zu-
pełnie niezrozumiałe, że wzywa 
się śmigłowiec by przewieźć pa-
cjenta kilka kilometrów, a potem 
i tak odsyła się go gdzie indziej – 
dzieli się swoimi odczuciami dy-
rektor krynickiej placówki. Nie-
oficjalnie dowiedzieliśmy się, że 
sekcja zwłok wykazała, iż bezpo-
średnim powodem śmierci męż-
czyzny był zawał. 

Dokładnie dwa tygodnie 
wcześniej w Stróżach pożar resz-
tek roślinnych próbowała gasić 
84-letnia kobieta. Ją także osta-
tecznie pokonał stres i nadmier-
ny wysiłek.

(ES) WIĘCEJ CZYTAJ NA

Szukali szpitala... aż do śmierci

SACZ.IN
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Wracamy po 30 latach !!!
Tradycyjna receptura – tylko naturalne składniki

Nowy Sącz ul. Lwowska 12

Nowy Sącz ul. Długoszowskiego 83a (przy Skansenie)

www.lodymis.com.pl

Zapraszamy

„Lody Miś” wracają po 30 latach! 
Tradycji stało się zadość. Po latach przerwy pod adresem 
Lwowska 12 zawisł szyld kultowej i znanej wielu sądeczanom 
lodziarni „Lody Miś”. Nowo otwarta lodziarnia należy do wnu-
ka Henryka Bartkowskiego – Krzysztofa, który wraz z żoną 
Moniką oraz Mamą Janiną  postanowił reaktywować znaną w 
Nowym Sączu markę.

Historia Lodziarni sięga początku lat pięćdziesiątych. 
Wtedy to Henryk Bartkowski zaczął sprzedawać z wóz-
ka lody włoskie. Po kilku latach wynajął wydzierżawiony 
od miasta lokal przy Lwowskiej. Lodziarnia „Miś” cieszy-
ła się wśród sądeczan dużą popularnością, w lecie przeży-
wała wręcz oblężenie. Po lody ustawiały się długie kolejki. 
Bartkowski cały czas ulepszał recepturę, aż udało mu się 
osiągnąć smak, który pamiętają starsi mieszkańcy miasta. 
– Dziadek doszedł do prawdziwego mistrzostwa w swo-
im fachu – mówi jego wnuk Krzysztof Bartkowski. Inte-
res całkiem nieźle prosperował do początku lat 80. Założy-
ciel „Misia” zmarł w 1983 roku. Żaden z jego czterech sy-
nów nie podjął się kontynuacji rodzinnego biznesu. Jeden 
z nich, Kazimierz, pracował w lodziarni. Bacznie przyglą-
dając się pracy ojca poznał tajniki produkcji i receptury. 
Swoją wiedzę przekazał żonie Janinie. 

Niedawno rodzinna firma postanowiła wznowić produk-
cję lodów. Otworzyła lodziarnie w dwóch miejscach, jed-
no to wspomniana Lwowska 12. – Tu punkt będzie otwarty 
wyłącznie od wiosny do jesieni, zaś drugie miejsce to ul. 
Długoszowskiego 83a, przy sądeckim skansenie, gdzie jest 
także kawiarnia. Można usiąść na kawę oraz różnego ro-
dzaju desery i słodkości po części produkowane przez pa-
nią Janinę. Punkt będzie czynny cały rok – mówi Krzysz-
tof Bartkowski. Firma liczy na przywiązanie starszych są-
deczan do znanej marki oraz na to, że do ich lodów prze-
kona się również młodsze pokolenie. 

- Nasze lody są wytwarzane wyłącznie z naturalnych 
składników, bez żadnych ulepszaczy czy wzmacniaczy 
smaków – mówi Krzysztof Bartkowski, wnuk pana Hen-
ryka. „Miś” serwuje osiem smaków lodów: czekoladowe, 
truskawkowe, śmietankowe, bakaliowe, kawowe, bana-
nowe, pomarańczowe i kiwi. Lodziarnia bardzo szybko zy-
skuje coraz więcej stałych bywalców. Firma odniosła sukces 
marketingowy na portalu społecznościowym 
Facebook, gdzie po niecałych trzech mie-
siącach ma ponad tysiąc polubień. Stała się 

numerem jeden wśród wszystkich lodziarni tradycyjnych z 
Nowego Sącza pod względem tzw. „like-ów”. 

- Chcielibyśmy, żeby liczba naszych stałych klientów 
wzrosła, dlatego też już we wrześniu wprowadzimy kar-
ty lojalnościowe dla stałych bywalców. Potem zaczną się 
rożnego rodzaju akcje promocyjne – mówi Krzysztof Bart-
kowski. 

Lodów „Miś” będzie można skosztować nie tylko w punk-
cie przy Lwowskiej czy w pobliżu skansenu. Z informacji 
przekazanych przez pana Krzysztofa wiemy, że powstaje już 
trzeci punkt, który niebawem zostanie otwarty. Właściciel 
na razie nie chce zdradzać lokalizacji. Wiemy jedynie tyle, 
że również będzie się znajdował w Nowym Sączu.
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Mieszkam na polu minowym
W czasie wojny na trasie Rdziostów 
– Marcinkowice wysadzono po-
ciąg z zaopatrzeniem na front, czy-
li między innymi amunicją. Do dziś 
nikt gruntownie nie oczyścił terenu 
z niewybuchów. Czy potrzeba czy-
jejś śmierci, by rozwiązać problem?

120 ładunków znaleziono tu 
podczas prac przy budowie wo-
dociągu. Samorząd nie wie, jak 
rozwiązać temat, bo nikt nie 
kwapi się z pomocą. A czy ta po-
moc rzeczywiście jest potrzeb-
na? Z Pawłem Terebką człon-
kiem Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego, który ma wykry-
wacz metalu, a przede wszystkim 
uprawnienia saperskie, postano-
wiliśmy zweryfikować opowie-
ści mieszkańców o dziesiątkach 
niewybuchów ciągle tkwiących 
w ziemi. Udało nam się uzyskać 
zgodę dwóch właścicieli oko-
licznych terenów RZGW i Urzę-
du Gminy w Chełmcu. Sołtys 
Rdziostowa Grzegorz Mróz za-
deklarował się być naszym prze-
wodnikiem. Już na miejscu poka-
zał nam, gdzie prowadzono pra-
ce przy wodociągu, podczas któ-
rych na długości stu metrów w 
rowie o głębokości 2,3 metrów 
i szerokości zaledwie pół metra 
wykopano aż 120 niewybuchów. 

W większości pocisków artyle-
ryjskich. – Siła wybuchu była tak 
potężna, że na samym szczycie 
góry wylądował zestaw kolejo-
wy, jeszcze dalej ludzie znaj-
dowali koła lokomotywy z ca-
łym osprzętem – dzielił się re-
lacjami zasłyszanymi od świad-
ków zdarzenia jeszcze w dzie-
ciństwie. Są dwie teorie jak do-
szło do katastrofy. Pociąg jadący 
z transportem na front wschod-
ni, był łakomym kęskiem, ale i 
doskonałym celem dla partyzan-
tów i to oni mieli podłożyć ładu-
nek na torach i wysadzić skład. 
Druga teoria mówi o uderzeniu 
przypadkowego pocisku czer-
wonoarmistów. Po latach pew-
nie trudno będzie ustalić, która 
wersja jest prawdziwa. Najważ-
niejsze są pozostałości katastro-
fy, które nawet po latach mogą 
upomnieć się o życie okolicznych 
mieszkańców.

Sam sołtys Mróz przyznaje, 
że jako młody chłopiec wykopy-
wał z kolegami pociski celowo. 
Po co? Po to, by być zwolnionym 
z zajęć lekcyjnych – ktoś prze-
cież musiał wskazać, gdzie leżał 
niebezpieczny przedmiot. Sołtys 
pokazał nam również dom, zaraz 
obok miejsca wypadku, którego 
o dziwo eksplozja nie zniszczyła. 

Podmuch wybił jedynie szyby, 
chociaż jednocześnie skosił cały 
pobliski sosnowy las. Dom nale-
żał do rodziny sołtysa, a teraz jest 
własnością Urszuli Dudy. Oka-
zuje się, że i dla niej temat wy-
sadzonego pociągu nie jest ni-
czym nowym. – Kilka lat temu, 
jak jeszcze w Chełmcu był poste-
runek policji, mój syn podczas 
kopania dołu pod kompostow-
nik znalazł bardzo duży pocisk. 
Zadzwoniłam na policję. Przy-
jechał patrol, zapakował po-
cisk do reklamówki i wsadził do 
auta. Powiedzieli, że zawiozą go 
na posterunek. A jak uzbiera-
ją kilka to zadzwonią po sape-
rów – opowiada. Później już sys-
tematycznie na posesji pani Ur-
szuli wychodziły kolejne niespo-
dzianki – od odłamków, poprzez 
granaty, do elementów pociągu.

Mając zgodę pani Urszuli po-
stanowiliśmy sprawdzić okoli-
ce poprzednich znalezisk. Pa-
weł Terebka dostroił wykrywacz 
do gruntu i otoczenia. I zaczę-
ło się. Urządzenie natychmiast 
zaczęło wariować. Trudno zli-
czyć, ile odłamków, mniejszych 
i większych, było dane nam zo-
baczyć. W miejscu, gdzie sygnał 
był szczególnie silny, znaleźli-
śmy cały pocisk artyleryjski. A 

poszukiwania trwały zaledwie 
40 minut! Biorąc pod uwagę, że 
penetrowaliśmy teren oddalo-
ny od torów, nie jest trudno so-
bie wyobrazić, co tkwi w ziemi 
w ich pobliżu. – Jak kolej kładła 
jakąś instalację, to koparka co 
chwilę musiała przerywać pra-
cę, a pociski lądowały na boku 
– zaznacza Duda. – Gdy prowa-
dzono prace przy wodociągu to 
nosiliśmy saperom kawę. Poka-
zywali mi nawet pociski, które 
w rządkach składali w głębokim 
dole. Czy nie boję się tu miesz-
kać? Nie kopię przecież… Ale mi 
do domu wody podciągnąć nie 
chcieli, bo się bali…

- Takie niewybuchy uniesz-
kodliwia się w dołach za po-
mocą kontrładunku – opowia-
da Terebka. Cała procedura jest 
przeprowadzana tak, by wszyst-
kie odłamki zostały w ziemi. Czy 
pociski są niebezpieczne? Tak. Ze 
względu na możliwość pozyska-
nia trotylu, miejsca, gdzie mogą 
się znajdować pociski, były swe-
go czasu oblegane przez grupy 
przestępcze. Z kolei dla zwykłego 
człowieka najniebezpieczniejsze 
są pociski moździerzowe, któ-
re eksplodują po uderzeniu. – W 
Niemczech wszystkie landy mają 
mapy, na których naniesione 

są miejsca potencjalnie niebez-
pieczne. By na takim terenie 
dostać pozwolenie na budowę, 
trzeba przedstawić zaświadcze-
nie, że teren został sprawdzony 
przez specjalistów. Działają tam 
profesjonalne firmy saperskie – 
tłumaczy sposoby radzenia sobie 
z podobnie niebezpiecznymi te-
renami w innych krajach Tereb-
ka. W Polsce samorządy mogą 
starać się o dotacje celowe z Mi-
nisterstwa Obrony Narodowej 
jednak w przypadku podobnym 
do tego na granicy Rdziostowa i 
Marcinkowic, gdzie właściciela-
mi największych połaci gruntu 
są RZGW, gmina i kolej – właści-
ciel torów niezbędna jest współ-
praca. Tej jednak nie ma, nawet 
na papierze, a samorząd musi 
sobie radzić z problemem sam. 
Koszt sprawdzenia jednego me-
tra kwadratowego przez specja-
listów to wydatek rzędu od 2 do 
20 złotych. Na terenie górzystym 
stawka może być wyższa. Ważne 
jest też, że gmina nie ma upraw-
nień do odmówienia wydania 
pozwolenia na budowę pozosta-
łym właścicielom tych niebez-
piecznych gruntów. Czy trzeba 
aż czyjeś śmierci, by rozwiązać 
problem raz na zawsze?

EWA STACHURA



93 września 2015   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

REKLAMA

Muzyczny ogień 
w Dolinie Popradu

Nie zabrakło muzycznych objawień 
(kanadyjski punk po bałkańsku), do-
brych duchów festiwalu (pan Wiesio), 
tajemniczych zjawisk (latające majtki) 
i biesiady do rana z kieliszkiem rakii. 
W sobotę złote trąby serbskich wirtu-
ozów obwieściły koniec 3. Pannonica 
Folk Festival. 

Dobrze nawet bez rakiji i wina
Z południowej kafany na bałkań-

skie weselicho, a potem przed siebie 
z cygańskim taborem –  muzyczne 
podróże z Pannoniką dobiegły koń-
ca.  W 2013 r. trójka entuzjastów: 
Wojciech Knapik, dyrektor starosą-
deckiego Centrum Kultury i Sztuki 
i zaprzyjaźnienie dziennikarze: Ula 
Nowak i Piotr Trybalski, pokazali co 
im w duszy gra.  W szczerym polu 
zorganizowali folkowy festiwal. Jed-
ni przeklinali (Bałkany w Barcicach? 
Diabelski zamysł!), inni zaklinali (to 
musi się udać!), ale okazało się, że w 
szczerym polu zjawiły się tłumy, a 
słowiański żywioł w beskidzkiej sce-
nerii tworzy niepowtarzalną atmos-
ferę nad Popradem.  

–  Pannonika nas zachwyciła. 
Wizualnie, muzycznie, organiza-
cyjnie.  Przyjechaliśmy tu dużą 
ekipą autostopem. Z trasy zabrał 
nas pan Wiesio, Sądeczanin. Nie 
tylko zawiózł nas do festiwalo-
wej wioski, ale postawił sobie za 
cel pokazać nam najpiękniejsze 
miejsca i krążyliśmy bardzo dłu-
go po okolicznych miasteczkach, 
choć było już po północy – śmieje 
się Karlina Skrzipczyk i Wojtek Wo-
roniecki z Wrocławia. Opowiadali, 
że w festiwalowej wiosce jak w ro-
dzinie. – Mieliśmy tu swoje namio-
towe afterparty. Spotykaliśmy się 
przy ognisku, muzykowali, gadali 
do białego rana. Muzyka na Panno-
nike jest pretekstem do budowania 
tej fajnej wspólnotowości, o której 
w codziennym biegu zapominamy, 
a która jest tak bliska bałkańskiej 
kulturze  – dodali. 

Atmosfera gorącego południa od 
czwartku towarzyszyła festiwalo-
wiczom. Nie trzeba było rakiji ani 
wina, żeby zatracić się w biesiado-
waniu. Muzycznie rozpoczęła serb-
ska Ravnica, brzmienia z jugosło-
wiańskich wiosek i standardy muzy-
ki współczesnej w folkowych aran-
żacjach. Festiwalowy tłum porwa-
ła polska formacja Balkan Sevdah, 
czyli esencja Bałkanów od reflek-
syjnych pieśni, po nieokiełznany ta-
neczny żywioł. Szaleństwa przenio-
sły się do stodoły, gdzie pod prze-
wodnictwem dj’a Ludiwka Zamen-
hofa, rozpoczęło się balcan discco.  
- Ta dyskoteka zawsze kończy się 
źle, bo zawsze kończy się za póź-
no i zawsze bólem głowy – żartował 
Piotr Trybalski. Gorączkę czwartko-
wej nocy ukoiła liryczna Sarakina. 
Polsko –bułgarsko-czeska forma-
cja muzyczna. A bałkańską energię 
z cygańskim spontanem zmiesza-
ły Bubliczki, grupa hulaszczo-mu-
zyczna z Kaszub. Obdarowali pu-
bliczność nie tylko folkową ener-
gią. Ze sceny - oprócz bałkańskich 
dźwięków- spływały osobliwe pre-
zenty.  Bawełniana bielizna z  bu-
bliczkowym nadrukiem. 

Majtkowy ekscentryzm z pew-
nością przebił Lemon Bucket Or-
chestra.  Wizualna i muzyczna uczta 
niepodobna do żadnych innych. Ze-
spół z Kanady  łączy brzmienia bał-
kańskie i klezmerskich z elementa-
mi punku.

W ostatni dzień festiwalu rządził 
kobiecy wokal w wydaniu Surady-
nian Electro, a potem  mistrzyni cy-
gańskich pieśni Moniki Lakastos. Na 
zakończenie rozkręciło się bałkań-
skie weselicho. Barka Brass Band, 
panowie w czerni ze złotymi trąba-
mi, dali czadu na barcickiej łące. Po 
koncercie prosto ze sceny wskoczyli 
na festiwalową łąkę i bawili się z pu-
blicznością. 

- Kiedy poszedłem pod sce-
nę nogi same zaczęły mi chodzić. 

Nie znam dobrze tej muzyki, ale 
ona tkwi gdzieś głęboko w nas jest. 
I to było strasznie fajne doznanie -  
mówi „Diabeł” z Tarnowa. 

Czemu te nogi same rwą się do 
tańca? Z odpowiedzią spieszy dy-
rektor festiwalu Wojciech Knapik. - 
Muzykę bałkańską mamy w krwio-
biegu. Sto lat temu byliśmy częścią 
imperium austro-węgierskiego |
i żyliśmy w jednym kraju z Węgra-
mi, Bośniakami, Siedmiogrodzia-
nami. A więc te wpływy kulturowe 
się przenikały. Muzyka bałkańska, 
czy cygańska jest nam po prostu 
bliska – wyjaśnia. 

Akcja animacja 
Wioska festiwalowa tętniła ży-

ciem do białego rana.  Poprad niósł 
osobliwe dźwięki: beczenie, miau-
czenie, mlaskanie, śmiech i  młot-
ków stuk. To efekt uboczny panno-
nikowych warsztatów: śpiewu, bał-
kańskiej kuchni, plastycznych i edu-
kacyjnych. Powstawały łemkowskie 
lalki, gliniane dzbany, etnogadżety 
i żywa przestrzeń dla najmłodszych.  
Kino pod gwiazdami, warsztaty re-
laksacyjne z gongami, spotkania 
z podróżnikami, wykłady historycz-
ne i antydyskryminacyjne – wszyst-
ko to i jeszcze więcej wypełniało czas 
między koncertami.

W niedzielny poranek łąka nad 
Popradem powoli pustoszała. Jedni 
pakowali się z łezką w oku, inni pod 
okiem Michała Esz Szerląga pozna-
wali tajniki śpiewu alikwotowego. 
Pan Zbyszek, mieszkaniec okolicy, 
patrzył z nostalgią jak składa się fe-
stiwalowa wioska. 

– Wie pani, że najpierw jak tu 
mieli grać, to myśleli wszyscy, co 
to za dziwactwa bałkańskie u nas,  
jeszcze nam tu Barcice rozniosą. 
A teraz to ja bym sobie życzył, żeby 
mi codzienne tak grali. Na swoim 
weselu się tak człowiek nie bawił 
jak na Pannonice!

(E)

Samochód omal nie 
wjechał pod pociąg, PKP 
PLK uchybień nie stwierdza 
Nasz Czytelnik kierujący samo-
chodem w ostatniej zdążył zatrzy-
mać pojazd unikając zderzenia z 
pociągiem. Do incydentu doszło w 
piątek 21 sierpnia ok. godz. 20 na 
strzeżonym przejeździe kolejowym 
w Wilczyskach (gmina Bobowa).

Kierowca jechał wraz z żoną 
od strony Nowego Sącza. Rogat-
ki na przejeździe kolejowym nie 
były zamknięte. Na szczęście za-
nim wjechał na przejazd zauwa-
żył zbliżający się pociąg Przewo-
zów Regionalnych relacji Kra-
ków – Krynica-Zdrój. Gdyby nie 
dróżniczka, która wybiegła przed 
budynek dróżnicy i zaczęła ma-
chać do kierowcy, nie udałoby 
mu się zatrzymać pojazdu i sa-
mochód wjechałby pod pociąg.

- Byłem w takim szoku, że po 
całej akcji nawet nie pomyśla-
łem, by porozmawiać z dróż-
niczką o incydencie, tylko od 
razu odjechałem. Potem mia-
łem nawet wyrzuty sumienia, 
ale nie mogłem zrobić nic inne-
go. Byłem bardzo zdenerwowa-
ny – mówi nasz Czytelnik, któ-
rego nazwisko pozostawiamy do 
wiadomości redakcji.

Dlaczego w Wilczyskach nie 
zamknięto rogatek na czas? - 
Najprawdopodobniej rogatek 
nie zamknięto z powodu usterek 
technicznych, być może awarii – 
mówi Wojciech Mnich z krakow-
skiej Komendy Regionalnej Stra-
ży Ochrony Kolei. - Należy pa-
miętać, aby przed każdym prze-
jazdem kolejowym, nieważne 
czy niestrzeżonym czy też nie, 
zatrzymać się i sprawdzić czy 
nie nadjeżdża pociąg. Ponieważ 
nie doszło do wypadku, nie do-
staliśmy zgłoszenia o incydencie 
– dodaje. Przejazd kolejowy w 
Wilczyskach na drodze głównej 
posiada kategorię A, co znaczy, 
że jest szczególnie strzeżony.  

Sprawę zgłosiliśmy PKP PLK w 
Krakowie, które są zarządcą in-
frastruktury kolejowej.

– W nawiązaniu do opisanego 
zdarzenia, zgodnie z obowiązu-
jącymi procedurami i przepisa-
mi, szczegółowo sprawdziliśmy 
sytuację na przejeździe, obsłu-
giwanym przez dróżnika prze-
jazdowego. Żadnych uchybień 
ani uwag nie stwierdzono, nie 
odnotowaliśmy niewłaściwego 
działania urządzeń bezpieczeń-
stwa, jak również nie otrzyma-
liśmy informacji od maszyni-
sty przejeżdżającego pociągu o 
jakichkolwiek nieprawidłowo-
ściach w działaniu urządzeń ro-
gatkowych – mówi Dorota Sza-
lacha, z zespołu prasowego PKP 
PLK w Krakowie. 

Jakie procedury wprowadza 
się w razie awarii? - W przypad-
ku awarii czy dewastacji ro-
gatek bądź świateł na przejeź-
dzie, wprowadzamy ogranicze-
nia prędkości pociągów, zwal-
niają one wówczas do dwudzie-
stu kilometrów na godzinę i ma-
szyniści muszą zachować szcze-
gólną ostrożność. Podczas dojaz-
du do skrzyżowania muszą rów-
nież nadawać sygnały dźwię-
kowe. Dodatkowo w przypadku 
awarii urządzeń rogatkowych 
obsługiwanych przez dróżnika 
przejazdowego, ma on obowiązek 
strzeżenia przejazdu na miejscu 
– informuje Dorota Szalacha. 

Rzeczniczka dodaje, że każ-
dy może się zwrócić do Polskich 
Linii Kolejowych i zgłosić swoje 
spostrzeżenia dotyczące bezpie-
czeństwa na przejeździe. Najpro-
ściej można to zrobić za pośred-
nictwem strony kampanii „bez-
pieczny przejazd”: www.bez-
pieczny-przejazd.pl 

Dorota Szalacha zapewnia, że 
PKP natychmiast reaguje na ta-
kie zgłoszenia. 

(AM)
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C óż ten prezydent Ryszard 
Nowak zrobił dobrego dla 
swoich współtowarzyszy z 

Prawa i Sprawiedliwości? A prze-
cież mogło być tak pięknie, tak ra-
dośnie. To przecież on przyczynił się 
do tego, że niejako chyłkiem o pół-
nocy z poniedziałku na wtorek po 
cichutku udostępniono do użytku 
obwodnicę północną Nowego Sącza.

W innych miastach więk-
szych i mniejszych od Nowego Są-
cza otwarcie dla mieszkańców tak 

ważnej inwestycji było i jest oka-
zją do fetowania. Do wręczenia na-
gród, odznaczeń nie mówiąc już 
o uroczystym przecinaniu wstęg 
i obowiązkowym pokropku wodą 
święconą, jeśli nie przez bisku-
pa to przynajmniej proboszcza. 
A w tym przypadku nic z tych rze-
czy! A przecież w cieple tego wy-
darzenia mogli się przynajmniej na 
krótko ogrzać i przypomnieć o so-
bie kandydaci na posłów z  ramie-
nia PiS. Dlaczegóż prezydencie No-
wak uczyniłeś im taki despekt? Có-
żeś kandydatom uczynił? Nie piszę 
tutaj o zaproszeniu choćby kandy-
datki na premiera Beaty Szydło, ale 
swoją nienaganną urodą mogły się 
pochwalić posłanki Barbara Bartuś, 
Anna Paluch (ta, która nakrzyczała 
na byłego już prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego 
w Nowym Targu).

Narodowi – ciemnemu ludowi 
sądeckiemu (to nie moja ocena, 
ale klasyka z PiS Jacka Kurskiego) 
mogliby się przypomnieć choćby 
senator Stanisław Kogut, posłowie 
Wiesław Janczyk, czy Arkadiusz 
Mularczyk z Solidarnej Polski. Ten 
ostatni mógłby podejść na uroczy-
stość piechotą, bo przecież miesz-
ka tuż przy obwodnicy. Cóżeś im 
uczynił Panie Prezydencie? Taka 
okazja przeszła koło nosa!

Nie pomogą wyjaśnienia, że 
lista kandydatów na posłów nie 
była jeszcze znana, bo nie zatwier-
dził jej osobiście sam prezes 
Jarosław Kaczyński. Piotr Naimski, 
jedynka na sądeckiej liście PiS z 
pewnością znał tę listę. Czyżbyś 
się pan, panie prezydencie No-
wak powadził z niektórymi swo-
imi współtowarzyszami partyjny-
mi? Jednym słowem można rzec, 

że rzucił im pan kłodę – jeśli nie 
całą obwodnicę - pod nogi.

Z drugiej strony sceny politycz-
nej PO-PSL wszystko wskazu-
je na to, że w ostateczności wygrał 
były starosta Jan Golonka. Łabę-
dzim śpiewem jego urzędowania 
jest bowiem obwodnica zachod-
nia. Wszystkie znaki zwłaszcza na 
upalnym, pogodnym niebie wska-
zują, że obwodnica będzie gotowa 
do końca roku, a więc w terminie, 
czego się chyba nikt nie spodzie-
wał. Golonka, jako starosta rzu-
cił na szalę cały autorytet powia-
tu twierdząc uparcie, że doprowa-
dzi do budowy tej bardzo ważnej 
inwestycji drogowej. Niedowiar-
ków nie brakowało. Brzydko mó-
wiąc Golonka był zewsząd post-
ponowany, a jego konsekwen-
cja oceniana była przez wielu, jako 
przykład faceta niespełna rozumu. 

Zawirowań - także politycznych 
- wokół obwodnicy starczyło na 
przegraną platformersów w wy-
borach samorządowych do rady 
powiatu.

Jan Golonka ma powody do 
triumfu osobistego, jakby na to nie 
popatrzeć. Teraz jego dzieło pro-
wadzi do końca obecny staro-
sta Marek Pławiak rozumnie pod-
chodząc do rzeczy, że przecież ob-
wodnica zachodnia nie ma barw 
politycznych, ani platformerskich, 
ani pisowskich. Ma być dla ludzi - 
nawet dla ateistów i kierowców 
o różnych orientacja seksualnych.

Już zaczynają się dyskusje wo-
kół „Sądeczanki”. Czy to będzie jej 
generalna przebudowa typu drogi 
szybkiego ruchu, czy też kosme-
tyczne remonty. Co będzie – czas 
pokaże ważne, żeby się coś zaczęło 
wokół niej dziać.

REKLAMA

Łabędzi śpiew Jana Golonki

Jerzy Wideł
Z kapelusza

OPINIE

Co to jest kaczor dziennikarski 
i dlaczego Sandecja wygania kibiców 

1.Jak daleko sięgnę pa-
mięcią to po raz pierw-
szy w rzemiośle żurna-

listy zamiast dziennikarskiej 
kaczki przytrafił mi się dzienni-
karski kaczor. I do tego w czy-
stej postaci! Trzeba było widzieć 
miny znajomych śledzących do-
niesienia na politycznych por-
talach, z których jeden wypalił 
z armaty, że oto sądecką jedyn-
ką Nowoczesnej.pl będzie lider 
PiS Jarosław Kaczyński. Osobi-
ście! Bomba! I tu zdania były po-
dzielone: jedno twierdzili, że 
sprytny Ryszard Petru znalazł 

imiennika Jarosława i wsadził 
go wprost do matecznika PiS-u, 
żeby elektorat stawiał mu krzy-
żyki. Z kolei przedstawiciele in-
nej szkoły upierali się, że to sam 
autentyczny Jarosław kandydo-
wać będzie z Nowoczesnej, bo 
na listach PiS-u taki tłok, że le-
piej startować na partyjnej de-
legacji. Sensacyjne zamieszanie 
trwało około godziny, a wszyst-
ko skończyło się jak w Radiu 
Erewań. Oficjalny komunikat 
brzmiał: nie Paweł Iwanowicz, 
a Iwan Pawłowicz; nie w Mo-
skwie, a w Leningradzie; nie na 
Placu Czerwonym, a na dworcu 
kolejowym; nie samochód, a ro-
wer; nie wygrał, a ukradli mu. 
Cała reszta się zgadza. 

2.Jeszcze ciekawsza hi-
storia wyborcza wyda-
rzyła się w Starym Są-

czu. Ostatni raz takie emocje 

towarzyszyły losowaniu we 
wrześniu 2013 r., kiedy to ja-
kiś szczęściarz trafił tam szóst-
kę w Lotto, inkasując 15 mln zł. 
Tym razem stawka była dużo 
wyższa, szło bowiem o wolny 
fotel w Radzie Miasta i Gminy. 
Dwie kandydatki  - Julia Dzie-
dzic i Katarzyna Bochenek – 
miały identyczną liczbę głosów, 
więc radną trzeba było wylo-
sować! Główna wygrana padła 
na kupon o nazwisku Dziedzic i 
to starosądecka kwiaciarka od-
dziedziczyła mandat. Stary Sącz 
słynął dotychczas jako ostoja 
konserwatyzmu, tradycyjnych 
wartości i świętego spokoju, a 
tu jako pierwszy zastosował lo-
sowanie w wyborach samorzą-
dowych. Rewolucja! Niektó-
rym osobom tak się spodobało 
losowanie w miejsce głosowa-
nia (co za oszczędności!), że już 
chcą wprowadzać powszechne 

losowanie radnych, wójtów, 
burmistrzów i posłów, a może i 
nawet prezydenta RP - wygry-
wa jeden z 40 milionów. Oczy-
wiście wzorem piłkarskich roz-
grywek lepsi kandydaci rozsta-
wieni byliby w wyższych ko-
szykach, a ci z koszyków dla 
biedoty byliby tylko dolosowy-
wani.

3.Jeśli ktoś z Państwa 
jeszcze się zastana-
wiał, dlaczego coraz 

mniej ludzi chce chodzić na me-
cze Sandecji, to nasz Czytel-
nik uzasadni, dlaczego nie warto 
tam chodzić. „Mecz z Chrobrym 
Głogów zacząłem oglądać od 37 
minuty. Wcześniej stałem w ko-
lejce do kasy, który się nigdy nie 
kończy, bo nie dość, że pani z 
kasy szuka każdego PESELU w 
komputerze (!), to do tych stoją-
cych z przodu ciągle podchodzą 

jacyś znajomi i kolejka wydłu-
ża się z przodu, nie z tyłu.  Dla-
tego ci, którzy stoją w kolejce 
dalej, dalej stoją jak idioci. Ale 
ze dwustu chłopa, którzy mie-
li nieco więcej oleju w głowie, 
zamieniło ten olej na piwo. Le-
piej w upalny dzień wydać cięż-
ko zarobione pieniądze na piwo 
- bo płacisz za duże i dostajesz 
duże. Na Sandecji przeciwnie 
– płacisz za cały mecz, a oglą-
dasz pół. Albo nas ktoś okrada, 
albo wynika to z troski o kibi-
ca, bo kto normalny dałby radę 
oglądać przez 90 minut kopani-
nę, w której piłka rzadko doty-
ka ziemi? To już lepiej pójść na 
siatkówkę. Poprzednio byłem na 
meczu Sandecji jakieś dwa lata 
temu i panował identyczny ba-
łagan. Organizacja c-klasowa, 
ale za to jedyny klub w Polsce, 
który na żywo  pokazuje  skrót 
meczu. Nigdy więcej!”

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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W latach siedemdziesiątych fil-
mowcy dość często wybierali są-
deckie plenery na kręcenie zdjęć do 
dzieł kinowych lub telewizyjnych. 
Pamiętacie polsko-węgierski serial 
wojenny pt. „Trzecia granica”? Cał-
kiem udane przedsięwzięcie w re-
żyserii Wojciecha Solarza na pod-
stawie scenariusza znanego pisa-
rza Adama Bahdaja. Akcja toczy się 
w czasie II wojny światowej, bo-
haterami są kurierzy i przewodni-
cy, odcinek 1 pt. „Zbójnicka dro-
ga” powstał w Piwnicznej, Kosarzy-
skach i okolicy, w roli głównej jako 
Andrzej Bukowian występował 
Andrzej Wasilewicz, skądinąd naj-
bardziej zapamiętany jako filmo-
wy mąż młodziutkiej Anny Dymnej 
w „Nie ma mocnych” i „Kochaj 
albo rzuć”.

W innym serialu „Znaki szcze-
gólne” (1976) Romana Załuskiego, 
Bronisław Cieślak (jako inżynier 
Zawada), w pierwszym odcinku 
pt. „Podejrzany” wysiada z auto-
busu PKS (niebieskiego „ogórka”) 
na grybowskim rynku, wchodzi do 
jednego ze sklepów… Zdjęcia krę-
cono też na cmentarzu w Grybowie. 
Kilka lat wcześniej Marek Wortman 
przygotował dla TVP „Opowieść” 
(48 min.) według opowiadania 
Marka Nowakowskiego pod tym 
samym tytułem. Oto Mietek (Lech 
Łotocki), młody mężczyzna usi-
łuje, rozpocząć nowy etap życia 
w małym miasteczku, czyli w… Sta-
rym Sączu. W filmie towarzyszą mu 

Bronisław Płotnicki, Ryszarda Ha-
nin i Wacław Kowalski. 

Miasto księżnej Kingi od daw-
na ma jakiś magnes przyciąga-
jący ekipy filmowe. O „Waka-
cjach z Madonną” (Filmoteka są-
decka nr 5) już wspominałem. 
W 1988 r. powstawała tu „Gwiazda 
Piołun” (reżyseria Henryk Kluba, 
scenariusz Władysław Terlecki), 
intrygujące studium dezintegracji 
Witkacego (Tadeusz Huk) w ostat-
nich dniach jego życia, z udziałem 
sądeckiej aktorki Zofii Rysiów-
ny, Leona Niemczyka, Zdzisława 
Kozienia. 

Wnętrza domu handlowego 
Merkury i sądeckie ulice w zimo-
wej scenerii dostrzeżemy w filmie 
„Inna” (1976) Anny Sokołowskiej 
według powieści Ireny Jurgiele-
wiczowej, opowiadającej o 15-let-
niej Dance (Barbara Bartyńska) 

z domu dziecka w stolicy, którą 
na okres świąt rodzina Pietrzaków 
zaprosiła do górskiej miejscowo-
ści. Sięgnijmy wreszcie do filmu 
o randze europejskiej, nagrodzo-
nego m.in. w Cannes „Podwójnego 
życie Weroniki” (1991) Krzysztofa 
Kieślowskiego: główna bohaterka 
(Irène Jacob) w czasie jazdy pocią-
giem ogląda (z mostu kolejowego) 
panoramę Grybowa, są też epizo-
dy ze Starego Sącza. 

Współcześnie jeden z 13 odcin-
ków serialu sensacyjnego „Od-
wróceni”, opowiadającego o poli-
cjantach-gangsterach, reżyser Jan 
Holoubek (syn znanego aktora 
Gustawa), osadził w realiach Zakła-
du Karnego w Nowym Sączu (zdję-
cia kręcono w sierpniu 2006 r.). 
Małgorzata Foremniak (żona gang-
stera) za murami sądeckiego wię-
zienia, w sali widzeń, odwiedzała 

kochankę (Alicję Dąbrowską) swe-
go partnera Blachy (Roberta 
Więckiewicza). Do ról strażni-
czek więziennych doproszono 
panie zatrudnione w Zakładzie 
Karnym, m.in. księgową. W rewan-
żu za udostępnienie obiektów wię-
ziennych i udzieloną pomoc pro-
ducent filmu ufundował 42-calowy 
telewizor plazmowy. Małgorzata 
Foremniak dziękując dyrektorowi 
ppłk. Tadeuszowi Chruślickiemu 
wpisała do księgi pamiątkowej ad-
notację: „Na pamiątkę mojej naj-
krótszej odsiadki w N. Sączu...” 

W Krynicy-Zdroju (hotel „Kry-
nica”, restauracja „Domek w Doli-
nie”, stok Jaworzyny, deptak, pen-
sjonat „Małopolanka”) oraz w No-
wym Sączu, gdzie ratusz zamienio-
no na gmach sądowy, powstał od-
cinek nr 7 serialu „Prawo Agaty” 
(2013) z udziałem m.in. Agnieszki 
Dygant. Bodaj najpełniej sądeckie 
plenery zabłysły w głośnym thril-
lerze wojennym „Obława” (2012) 
Marcina Krzyształowicza, z fabu-
łą (heroizm, intryga i zdrada) wpi-
saną w lasy Beskidu Sądeckiego. 
Partyzant kapral Wydra (Marcin 
Dorociński) zmaga się nie tylko 
z Niemcami i polskimi zdrajcami, 
ale także z własną przeszłością. 
Ukrywający się w leśnej głuszy od-
dział Armii Krajowej „Maka” rze-
czywiście działał podczas II wojny 
w gminach Korzenna i Gródek 
n. Dunajcem. Na ekranie występu-
ją: Maciej Stuhr (przyjaciel-konfi-
dent), Sonia Bohosiewicz, Weronika 
Rosati. Zdjęcia powstały w Rytrze, 
Roztoce Ryterskiej i Starym Sączu 
przy współpracy z nadleśnictwem 
Piwniczna.

Nowy i Stary Sącz czy też Kryni-
ca lub Muszyna nadal jednak czeka-
ją na „swój” film (serial), który byłby 
w całości, od początku do końca, 
osadzony w tutejszych realiach, tak 
jak Sandomierz ma swojego „Ojca 
Mateusza”, nie wspominając już 
o znakomitej promocji miast wybra-
nych na miejsce akcji np. w świa-
towych hitach Woody Allena „Vic-
ky Cristina Barcelona”, „O półno-
cy w Paryżu” i „Zakochani w Rzy-
mie”. Kiedyś Kraków zapraszał 
Allena, aby jego następny film powstał 
właśnie tam. Wabikiem miała być jego 
znajomość i uwielbienie dla twórczo-
ści noblistki Wisławy Szymborskiej. 
„Cudowne miasto!” – odpowiedział 
reżyser i zażądał 10-15 mln dolarów…

JERZY LEŚNIAK

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

INNOWACYJNA
GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt 
„Przeciwdzia anie wykluczeniu 

cyfrowemu mieszka ców 
Gminy Kamionka Wielka”

G ównym celem projektu jest przeciwdzia anie zjawisku 
wykluczenia cyfrowego mieszka ców Gminy Kamionka 
Wielka poprzez przekazanie sprz tu komputerowego 
dla 140 gospodarstw domowych oraz zapewnienie 
bezp atnego dost pu do internetu.

www.wykluczeniekamionka.pl
Projekt jest realizowany do 30 wrze nia 2015 r.

Warto  projektu: 1 322 080,00 PLN
Udzia  Unii Europejskiej: 1 123 768,00 PLN

Projekt jest wspó  nansowany przez Uni  Europejsk , ze rodków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, O  priorytetowa VIII Spo ecze stwo informacyjne 
– zwi kszenie innowacyjno ci gospodarki, 

Dzia anie 8.3 Przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion.

„Dotacje na innowacje”
„Inwestujemy w Wasz  przysz o ”

REKLAMA

REKLAMA

SPRZEDAM 4 stoliki na wkręcanych, metalowych nóżkach, kolor dąb szary, 
tel. 721 066 993.

SPRZEDAM 4 szafeczki biurowe na kółkach z szufladami, kolor dąb szary, 
tel. 721 066 993.

SPRZEDAM stolik kawowy,kolor dąb szary, tel.721 066 993.

SPRZEDAM biurko w kolorze olchy, tel. 721 066 993.

SPRZEDAM szafę biurową, kolor olcha, tel.721 066 993.

SPRZEDAM ławę z Ikera, kolor szary, tel. 721 066 993

OGŁOSZENIA DROBNE

Filmoteka sądecka (22)

Epizody grybowsko-ryterskie

Kadr z filmu „Obława” w lasach ryterskich
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NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15

Sprawdź wszystkie produkty objęte promocją w salonie Sony Centre: sony.pl/SonyCentre

Promocja „Zwycięzca bierze wszystko” obowiązuje w dniach 18.08-13.09.2015 r. na wybrane modele. Regulamin dostępny w salonach Sony Centre.
Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.  „Sony”, „BRAVIA”  są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation.  

Zwycięzca bierze wszystko!

My zdobywamy nagrody EISA, a Ty zdobywasz   cashback do 1600 zł    

na kolejny zakup!

Zobacz świat jakości  
i rozrywki z Sony Android TV™ 4K

System dźwięku Clear Audio+ oraz DSEE

Sony Android TV™ – najwyższy poziom rozrywki

Najnowszy procesor X1 (Jakość 4K Ultra HD) 

Komunikacja Bluetooth® dla dodatkowych akcesoriów

Najnowszy procesor X1 (Jakość 4K Ultra HD) / Triluminos Display

Sony Android TV™ – najwyższy poziom rozrywki

Smukła stylowa sylwetka – Slim design

Wyjątkowy pilot One Flick z wyszukiwaniem głosowym

Zobacz świat jakości  
i rozrywki z Sony Android TV™ 4K

43” 4 299  złX8305C

49” 4 499  złX8309C

55” 5 999  złX8509C

65” 9 599  złX8505C

Wartości cashback:  
KD55X8509C – 250 zł 
KD65X8505C – 600 zł

Najlepszy europejski telewizor  
o innowacyjnym wzornictwie 2015–2016

Najnowszy procesor X1 (Jakość 4K Ultra HD) / Triluminos Display

Sony Android TV – najwyższy poziom rozrywki

Najsmuklejszy Sony TV 4K – tylko 4,9 mm  (w najwęższym miejscu)

Wyjątkowy pilot One Flick z wyszukiwaniem głosowym

65” 14 999  złX9005C
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Już w 1966 roku Kongres USA zwrócił uwagę 
na konieczność wprowadzenia ograniczeń 
emisji spalin, ale dopiero 27 lat później 
nastąpił przełom w rozwoju tej części 

motoryzacji, której symbolem jest dziś Toyota 
Prius. W 1993 roku rząd USA wyszedł 
z inicjatywą o nazwie Partnestwo dla Pojazdów 
Nowej Generacji (PNGV), zapraszając do 
współpracy koncerny samochodowe działające 
na terenie Stanów Zjednoczonych. Wyłączenie 
typu plug-in wyposna w akumulator o 
zwięszonej pojemności. Ładuje się on nie tylko 
podczas pracy silnika 
spalinowego, ale 
również po podłączeniu 
do domowej instalacji 
elektrycznej. Dzięki 
temu Toyota Prius 
Plug-in Hybrid może 
przejechać 23 km 
wyłączne na silniku 
elektrycznym.  
Piętnaście lat po debiucie 
Priusa pierwszej 
generacji technologia 
hybrydowa trafiła 
do kolejnych modeli 
Toyoty. W 2012 roku zadebiutował model Yaris 
Hybrid z 1,5-lltrowym silnikiem benzynowym 
1 motorem elektrycznym Toyoty z PNGV 
spowodowało, że szef japońskiego koncernu 
Eiji Toyoda podjął decyzję o utworzeniu tajnego 
projektu G21, za którym krył się globalny 
samochód XXI wieku, który zużywałby o 50 % 
mniej paliwa od pojazdów produkowanych w 
ramach PNGV. W 1995 roku na wystawie Tokyo 

Motor Show Toyota zaprezentowała samochód 
koncepcyjny z napędem hybrydowym. W 
kolejnym roku zadebiutował model Auris 
Hybrld z 1,8—litrowym silnikiem benzynowym 
i  jednostką elektryczną o łącznej mocy 136 
KM. W ubiegłym roku Toyota Auris HSD 
stała się najpopularniejszym samochodem z 
napędem hybrydowym w Polsce. O rosnącym 
zainteresowaniu Toyotami z napędem 
hybrydowym decydują głównie czynni 
ekonomiczne. Podczas jazdy przez  zakorkowane 
miasto zużycie paliwa w samochodach 
hybrydowych jest bezkonkurencyjnie niskie 
w porównaniu z silnikami benzynowymi czy 
wysokoprężnymi. Nawet po zastosowaniu 
systemu Start & Stop (komputer wyłącza silnik 
podczas krótkiego postoju i uruchamia go np. 
po wciśnięciu sprzęgła) nie udaje się uzyskać tak 
małego zużycia paliwa. To efekt wykorzystania 
w hybrydzie silnika  elektrycznego, który przy 
powolnym ruszaniu i niskich prędkościach 
rozpędza samochód — silnik 1997 roku ruszyła 
sprzedaż modelu NHWio, znanego jako Prius. 
Samochód pojawił się na rynku dwa lata przed 
planowanym debiutem, co mogłoby tłumaczyć 
nazwę Prius, pochodzącą od łacińskiego 
wyrazu oznaczającego „wcześniejszy”.W 
pierwszym roku sprzedaży, w ciągu zaledwie 
20 dni, hybrydowa Toyota Prius z 1,5-litrowym 
silnikiem spalinowym o mocy 58 KM i silnikiem 
elektrycznym o mocy 40 KM znalazła 300 
nabywców. Rola później samochodem jeździło 
już prawie 18 tysięcy osób. W roku 2000 
Prius stał się modelem globalnym i trafił  na 
rynki całego świata. Z każdą kolejną generacji 
Priusa pojawiają się nowatorskie rozwiązania. 

Pierwsza charakteryzowała się najniższym 
współczynnikiem oporu powietrza spośród 
wszystkich samochodów seryjnych - Cx =0,25. 
W modelu drugiej generacji zastosowano 
pierwszy w branży klimatyzator z elektryczną 
sprężarką. Prius trzeciej generacji otrzymał 
m.in.  pierwszy seryjny silnik samochodu 
osobowego, w którym nie ma paska klinowego. 
Konstruktorom udało się również obniżyć i 
tak rewelacyjnie niski współczynnik‹ oporu 
powietrza, a masę silnika elektrycznego oraz 
podzespołów hybrydowych zredukowano 
o 20% . Efektem tych zmian jest redukcja 
zużycia paliwa.  Oficjalnie średnie spalanie 
wynosi 3,91/100 km, jednak udaje się zejść 
nawet do poziomu niespełna 3 litrów. Wraz 
z Priusem trzeciej generacji zadebiutowała 
wersja spalinowy włącza się przy wyższych 
prędkościach oraz wtedy, gdy trzeba uzupełnić 
zapas energii w akumulatorze zasilającym 
silnik elektryczny. Dodatkową zaletą napędów 
hybrydowych Toyoty jest ich konstrukcja: 
prostsza w porównaniu z konwencjonalnymi 
napędami. Układ hybrydowy nie posiada 
sprzęgła, rozrusznika oraz alternatora — te 
funkcje pełni silnik  elektryczny. Dzięki temu 
właściciel hybrydy zaoszczędzi na ewentualnych 
naprawach  tych elementów. W jakim kierunku 
będzie rozwijać się napęd hybrydowy? 
Kolejny Prius ma mieć jeszcze korzystniejszy 
współczynnik‹ oporów aerodynamicznych, 
akumulatory nowej generacji pozwolą na 
pokonywanie dłuższych dystansów na silniku 
elektrycznym, a wersja plug-in zostanie 
wyposażona w bez— przewodowy, indukcyjny 
system ładowania akumulatorów.

O popularności 
Toyot z napędem 
hybrydowym 
decydują przede 
wszystkim 
czynniki 
ekonomiczne.
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