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Częściej bywa na
podium niż w domu
Agnieszka Skalniak ma twardy – jak widać - orzech od zgryzienia. Młoda i bardzo
utalentowana zawodniczka z Muszyny niebawem wyjeżdża do USA na mistrzostwa
świata w kolarstwie bronić w Richmond brązowego medalu juniorek z Ponferrady.
Uczennica LO w Muszynie od początku roku szkolnego nie zdążyła jeszcze być
na żadnej lekcji. – Nieobecność w szkole jakoś nadrobi po powrocie z USA. Gorzej,
że jak wyjechała w czerwcu na wyścigi i zgrupowania, to od tego czasu tylko przez
dwa dni była w domu – mówi mama Barbara Skalniak.
Czytaj str. 7
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Czytam „Dobry Tygodnik Sądecki” i wygrywam!
Świętujcie z nami 5. urodziny
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NOWY SĄCZ

Ju od pięciu lat „Dobry Tygodnik Sądecki” towarzyszy Czytelnikom.
Już
Wiemy, że chętnie czytacie naszą gazetę, ale interesuje nas gdzie
czytacie
cz
DTS? Jak czytacie? Leżąc? Przy porannej kawie? Na ławce?
W biurze? W plenerze? W wannie? A może czytacie nasz tygodnik w
miejscach, o których nam się nawet nie śniło! Zróbcie fotę jak czytacie
DTS. Mamy dla Was mnóstwo cennych nagród!

Szczegóły na str. 2
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Nakład 15 000
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

WARTO WIEDZIEĆ

Wilcza jagoda
powali nawet wilka

CZYTAM „DOBRY TYGODNIK SĄDECKI” I WYGRYWAM!

Świętujcie z nami 5. urodziny
Już od pięciu lat „Dobry Tygodnik Sądecki” towarzyszy Czytelnikom. Wiemy, że chętnie czytacie naszą gazetę, ale interesuje nas, gdzie czytacie
DTS? Jak czytacie? Leżąc? Przy porannej kawie?
Na ławce? W biurze? W plenerze? W wannie? A może
czytacie nasz tygodnik w miejscach, o których nam
się nawet nie śniło! Zróbcie fotę jak czytacie DTS.
Mamy dla Was mnóstwo cennych nagród!

Wystarczy:

» Zrobić

sobie zdjęcie z dowolnym numerem
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego” (czytanego
w wersji papierowej lub internetowej),
» Polubić nasz profil na Facebooku: https://
www.facebook.com/DobryTygodnikSadecki,
» Wysłać zdjęcie jako wiadomość na profil DTS
na FB.
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Zdjęcia na bieżąco będą zamieszczane na profilu DTS na FB oraz w specjalnej zakładce na portalu
sacz.in. Konkurs trwa do 31 października. Nagrodzimy autorów fot, które zdobędą najwięcej „lajków”. Oprócz tego redakcyjne jury nagrodzi zdjęcia najzabawniejsze oraz te zrobione w najoryginalniejszych miejscach.
Na zwycięzców czekają m.in.: walizki Wittchen,
portfele skórzane, kosmetyczki, torby podróżne,
koce piknikowe, piłki z autografem trenera Adama Nawałki, koszulki, czapeczki, książki i mnóstwo innych gadżetów.
Szczegóły konkursu i regulamin dostępne są
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Kształtem i wielkością przypomina jadalne czarne jagody, ale jego
owoce są silnie trujące. Mowa o pokrzyku-wilczej jagodzie. Jest właśnie w fazie rozkwitu. Można ją często spotkać w Beskidzie Sądeckim.
Pokrzyk (łac. Atropa Belladonna)
to krzew o wysokości 50-150 cm.
Owoce rośliny są bardzo podobne do
czarnej jagody, ale ich zjedzenie może
się zakończyć nawet śmiercią.
- Teraz mamy sezon m.in. na jagody czy czernice, widzimy, że dużo
osób wychodzi do lasu i korzysta z
dobrodziejstw natury, ale niewiele z
nich wie, że leśne rośliny nie zawsze
są bezpieczne dla naszego zdrowia mówi kierownik Popradzkiego Parku
Krajobrazowego w Starym Sączu Marek Kroczek. -Przykładem jest właśnie pokrzyk-wilcza jagoda. Jest to
roślina, której wszystkie części są
trujące, liście, kwiaty, korzenie,
a najsilniej trujące są owoce, które nierzadko są mylone z jadalnymi
jagodami. Dla osoby dorosłej dawką śmiertelną może się okazać zjedzenie 10-20 jagód, dla dziecka 3-4.
REKLAMA

Objawy zatrucia to na przykład halucynacje, zaburzenia mowy oraz
utrata przytomności.
Co ciekawe roślina ma też swoje
pozytywne strony. Wyciąg z jej owoców od dawna stosuje się do leczenia
oczu. Pierwsze wzmianki o jej cudownych właściwościach pochodzą
ze starożytności. Jagody z tej rośliny kiedyś wykorzystywano również
do trucia wilków, które atakowały
gospodarstwa. Stąd jej nazwa. Mięso
faszerowano tymi owocami i podrzucano zwierzętom. Roślina jest charakterystyczna głównie dla terenów
górskich. Rośnie na obrzeżach lasów.
(MCH)
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Ważny temat

Czy kolejne tragedie spowodują,
że dyspozytornia wróci do Nowego Sącza?
Wskutek pomyłek dyspozytorów
w Tarnowie, którzy skierowali karetki pod niewłaściwy adres, trzy osoby
straciły życie. Samorządowcy z Limanowszczyzny, Sądecczyzny i regionu gorlickiego na nowo podjęli walkę o uruchomienie w Nowym Sączu dyspozytorni, która obsługiwałaby ten teren.
Pierwsza tragedia rozegrała się 31 lipca. W Kamionce Małej 56-latek stracił przytomność
z powodu zadławienia. Dyspozytor pomylił miejscowości i wysłał
pogotowie zamiast do Kamionki
w gminie Laskowa, do Kamionki
w powiecie nowosądeckim. Mimo
że pomyłkę wykryto już po kilkunastu minutach, ratownicy nie zdołali uratować mężczyzny. Nazajutrz,
wskutek stresu spowodowanego
tragedią, zmarła żona mężczyzny.
Prokurator wszczął śledztwo w tej
sprawie. Kierownictwo tarnowskiej dyspozytorni wskazało nawet
winnego dyspozytora. Jednak mężczyzna broni się, że sprawcą zamieszania był podległy mu kolega ze
zmiany. Jako dowód ujawnił treść
nagrania z feralnego dnia. Złożył
również wypowiedzenie umowy
o pracę w trybie natychmiastowym.
Zaledwie kilka tygodni później 1 września dyspozytorzy
w Tarnowie znów popełniają błąd i wysyłają karetkę do
Tymbarku zamiast do Zamieścia
w gminie Tymbark. Pomoc wzywała żona 28-latka, który był po
przeszczepie serca. To ją dyspozytorzy wskazują jako winną zamieszania, twierdząc, że
nie sprecyzowała właściwie adresu. 28-latek zmarł. I w tym
wypadku prokuratura wszczęła śledztwo.

Polityczna batalia
W ślad za tymi dramatami samorządowcy i posłowie na nowo

rozpoczęli batalię o przywrócenie dyspozytorni w Nowym Sączu,
która została zlikwidowana w ramach reorganizacji małopolskiego
systemu ratownictwa. Poseł Arkadiusz Mularczyk zainicjował akcję zbierania podpisów pod wnioskiem do wojewody Jerzego Millera. Posłanka Barbara Bartuś rozważa złożenie wniosku do prokuratury. Chce, by ta wyjaśniła, czy istnieje bezpośredni związek między
decyzją o likwidacji dyspozytorni w Nowym Sączu podjętą przez
wojewodę wbrew stanowisku środowiska medycznego, a ostatnimi
tragediami. Głos zabierają też sami
ratownicy.

Bez suchej nitki
Rzecznik Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Krzysztof
Olejnik nie zostawia suchej nitki

a w kosztach jego realizacji partycypowały lokalne samorządy
i miejscowe instytucje – w naszym
wypadku Starostwo Powiatowe w
Nowym Sączu i Sądeckie Pogotowie Ratunkowe. Nowa dyspozytornia miała obsługiwać powiaty: limanowski, gorlicki, nowosądecki
i miasto Nowy Sącz. Gdy realizacja
była już na finiszu – wszystko, cały
sprzęt został przeniesiony do Tarnowa. - I niestety, mimo porozumienia wszystkich trzech starostów, nie udało się przekonać pana
wojewody Millera do innego rozwiązania – mówił Olejnik.

Co w przypadku awarii?
Konieczność działania przynajmniej kilku ośrodków dyspozytorskich obrazują problemy podstacji pogotowia ratunkowego

W momencie otrzymania
dyspozycji, mam dylemat i to
bardzo poważny – czy mam
jechać na Kraków, czy na
Nowy Sącz. A tam mija czas.
Człowiek się dusi. Jeszcze
kilka minut a się udusi.
na pomysłodawcach likwidacji sądeckiej dyspozytorni. W chwili,
kiedy wojewoda zadecydował o likwidacji dyspozytorni w Nowym
Sączu, trwała budowa z unijnych
grantów Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Co ważne, program wspomagania napisany został dla lokalnych dyspozytorni,

w Łososinie Dolnej, gdzie raz na kilka dni następują kilku albo kilkunastogodzinne przerwy w dostawie prądu w wyniku awarii. Wtedy
przestają działać wszystkie systemy
informatyczne, bo zasilacze UPS są
w stanie podtrzymać ich działanie jedynie do trzech godzin. Olejnik wspomniał o tym w kontekście

cyklicznie nawiedzających nasz region klęsk żywiołowych. Od kilka lat poważniejszych nie było, ale
gdy nastąpią, dyspozytorni musi
być kilka, by w chwili gdy jedna
zostanie odcięta, pozostałe mogły
płynnie, bez uszczerbku na jakości
swojego działania, przejąć jej funkcje. Przy dwóch dyspozytorniach
to po prostu niemożliwe.

Która to Zawada?
Małopolska jest podzielona
w naturalny sposób na dwie części. Od Myślenic na południe to
w całości teren górzysty, całkowicie odmienny od reszty województwa, a obie dyspozytornie umieszczone są „po drugiej stronie”. I nie
ma znaczenia, że dyspozytorzy „ po
tamtej stronie” z czasem robią się
bieglejsi w „naszej” topografii. Tu
Olejnik posiłkuje się zdarzeniem,
w którym sam uczestniczył. - Dyżuruję w zespole podstawowym ratowniczym w podstacji pogotowia
w Łososinie Dolnej. Jakiś czas
temu przychodzi wezwanie, gdzie
miejscowość określona jest jako
Zawada. Miejscowość Zawada,
opis – szkoła. Kilkuletnie dziecko, o ile dobrze pamiętam, ma zaburzenia oddychania. Po prostu
się dusi. Jeżeli jestem w Łososinie Dolnej i jako kierujący zespołem ratowniczym mam do dyspozycji kierowcę oraz drugiego ratownika, dostając takie wezwanie, jak mam się domyślić, o jaką
Zawadę chodzi dyspozytorowi?
Gdzie jest pacjent? Zawada jest
w Nowym Sączu, ale Zawada to
nie jest oddzielna miejscowość,
tylko dzielnica Nowego Sącza. Jeżeli przychodzi wezwanie do Łososiny Dolnej, to mogę też śmiało pomyśleć, że chodzi o Zawadę Lanckorońską, która jest już w
powiecie tarnowskim, ale wcale nie tak daleko od Łososiny.

W momencie otrzymania dyspozycji, mam dylemat i to bardzo poważny – czy mam jechać na Kraków, czy na Nowy Sącz. A tam
mija czas. Człowiek się dusi. Jeszcze kilka minut a się udusi.

Działają pod presją
W podobnych sytuacjach sprawa
kończy się tak, że dyspozytor daje
kierowcy karetki numer kontaktowy do osoby, która wezwała pomoc, by sam dopytał o szczegóły.
Finał? Jadący na sygnale człowiek,
przekraczający dopuszczalną prędkość, rozmawia jednocześnie przez
telefon z kimś, kto często jest w takim stresie, że nie pamięta podstawowych danych, choćby numeru
domu. Albo nie odbiera telefonu,
bo w tym czasie sam usiłuje pomóc
choremu. Jeśli w takiej sytuacji kierowca karetki doprowadzi do wypadku, to niezależnie od okoliczności, on zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Podobnych przypadków było już wiele....
Rzecznik pogotowia podkreśla,
że sami dyspozytorzy też pracują
pod ogromną presją, bo niejednokrotnie dysponując zespół jednocześnie instruują dzwoniących jak
udzielić pomocy poszkodowanemu.
- Mam znajomą, która jest dyspozytorem a była położną. Ostatnio
skutecznie instruowała ciężarną
jak rodzić – mówi. Ale czasem dyspozytorzy przekazują rzeczy podstawowe, na przykład jak uciskać
klatkę piersiową.

Wspólny temat
Politycy z Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski zgodnie zapowiadają, że jeśli w najbliższych,
jesiennych wyborach Zjednoczona Prawica przejmie władzę w województwie, przywrócenie dyspozytorni w Nowym Sączu będzie tematem obligatoryjnym.
EWA STACHURA

REKLAMA

NOWY SĄCZ - w dniu 2 września br. środa, w godzinach
wieczornych w pobliżu cmentarza komunalnego ,
ul. Pierackiego 5, zaginęła suczka SARA jamnikopodobna.
Znalazcę proszę o kontakt tel.606 599 378
Czeka nagroda.

4

www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 10 września 2015

Informacje

Pasieki miodem płyną
Sądeccy pszczelarze mają powody
do zadowolenia. W tym roku szczególnie dopisały zbiory miodu spadziowego.
Miód spadziowy głównie pozyskuje się na południu Polski.
W rejonach górskich to podstawa
produkcji. W regionie sądeckim
w pasiekach produkuje się około 70
procent, reszta to miody kwiatowe. Spadź w zeszłym roku nie wystąpiła, w tym roku jej duża ilość
zaskoczyła nawet samych pszczelarzy.
- W tym sezonie spadź wystąpiła wszędzie, na wielu gatunkach drzew, co najważniejsze na drzewach iglastych jak jodła, świerk, sosna - mówi Narcyz Kędziora, kierownik biura
Karpackiego Związku Pszczelarzy
w Nowym Sączu. - W zależności od
regionu udało się nabyć średnio
od 15 do 40 kilogramów z ula.

Ze zbiorów cieszy się między
innymi Czesław Śmierciak, prezes Koła Pszczelarskiego w Starym
Sączu, która ma w swojej pasiece
około 90 rodzin pszczelich.
- Zakończyliśmy właśnie miodobranie, miód został odwirowany i teraz przygotowujemy
pszczoły do zimy - tłumaczy. –W
tym sezonie udało się zebrać z jednej rodziny średnio ponad 40 kilogramów miodu. To nas bardzo
cieszy, bo jak obserwujemy, jest
on coraz bardziej doceniany przez
klientów.
Dobre zbiory to też dobra wiadomość dla konsumentów. Oznacza to
nieco niższe ceny miodu niż w roku
ubiegłym. W zeszłym sezonie za słoik 0,9 litra trzeba było zapłacić nawet 45-55 złotych, w tym można go
już kupić za 35-40 złotych.
Popularność miodu spadziowego
z roku na rok rośnie. Miód nie tylko coraz chętniej trafia do różnych

rejonów Polski ale też coraz częściej
jest eksportowany, między innymi do Niemiec, Szwajcarii, krajów
skandynawskich czy Stanów Zjednoczonych.
Zbiory miodów kwiatowych są
natomiast nieco mniejsze niż w zeszłym sezonie, głównie z powodu
długotrwałej suszy. Na Sądecczyźnie
jedynie udało się zebrać przyzwoite
ilości miodów lipowych.
(MCH)

i stosował przemoc fizyczną wobec kobiety. Natomiast pięćdziesięcioletni mieszkaniec Starego
Sącza znęcał się nad żoną i dziećmi. Sprawcom grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

przy Powiatowym Młodzieżowym
Domu Kultury w Starym Sączu. Do
końca tego roku z zajęć w trzydziestu szkółkach skorzysta trzysta młodych osób.
OPRAC. (AM)

» Miód spadziowy pod względem
wartości odżywczych jest jednym
z najcenniejszych „złotych płynów”. Zawiera nawet 10 razy więcej makro i mikroelementów w
porównaniu do miodów kwiatowych i wszystkie są przyswajalne
przez organizm. Jest bardzo skuteczny między innymi w leczeniu
górnych dróg oddechowych.

Z ostatniej chwili
Nowa odsłona listy PiS-u
Nic nie kręci się w ostatnich dniach
tak szybko jak karuzela z kandydatami na posłów Prawa i Sprawiedliwości. Nazwiska, które wydawały się pewniakami we wtorek rano,
na deptaku krynickiego Forum Ekonomicznego zmieniały się kilka razy,
a im bliżej wieczornego przyjazdu
Jarosława Kaczyńskiego, tym niepewność kandydatów na kandydatów była większa.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy,
pewnych miejscą na liście może
być ledwie kilka osób z czołówki
(Piotr Naimski, Józef Leśniak, Anna
Paluch, Wiesław Janczyk, Barbara
Bartuś), a także znajdujący się na
7. miejscu Arkadiusz Mularczyk
i zamykająca stawkę Małgorzata Belska. Według naszych informacji do niespodziewanej zamiany doszło na miejscu 6., gdzie Jana
Piczurę z Podhala zamienił znajdujący się dotychczas poza

listą były radny wojewódzki Andrzej
Bulzak. Niespodziewanie na miejscu 8. pojawił się inny poseł Solidarnej Polski (wcześniej potencjalny kandydat do Senatu) Edward
Siarka, a na miejscu 7. była radna wojewódzka Marta Mordarska –
wcześniej również poza listą. Na 10.
przez cały wtorek widniało nazwisko
sekretarza powiatu nowosądeckiego
i radnego wojewódzkiego Witolda
Kozłowskiego, którego wieczorem miał zamienić inny radny
wojewódzki Paweł Śliwa z Gorlic,
z kolei na 11. pojawił się pozostający
od wielu lat poza polityką szef rolniczej „S” i przedsiębiorca z Rdziostowa Jan Duda. Czy to ostateczna
kolejność i skład czołówki? Z pewnością nie. Wiele wskazuje na to, że
w momencie, kiedy oddajemy ten
numer DTS do druku, kilka miejsc
na liście PiS do Sejmu ma już nowych właścicieli. Oficjalna lista będzie podana 15 września.
(AIW)

TYDZIEŃ W SKRÓCIE
Schetynówki w remoncie
Postępują prace remontowe na
drodze powiatowej Nowy Sącz –
Wojnarowa – Wilczyska oraz Podole Górowa - Łęka. Modernizowane drogi to tak zwane „schetynówki”. Do tej pory zakończono
remont pięciu mostów, ustabilizowano korpus drogi w obrębie osuwiska Librantowa oraz poszerzono i wzmocniono jezdnię wzdłuż
nowego chodnika w Librantowej. Natomiast prace w Miłkowej
(obejście osuwiska) wciąż trwają.
Koszt zadania to ponad osiem milionów złotych.

Kraty za znęcanie
2 września dwóch mężczyzn
trafiło pod dozór policyjny. Zarzut
fizycznego i psychicznego znęcania się nad żoną usłyszał trzydziestodziewięcioletni mieszkaniec Nowego Sącza. Od kwietnia 2012 roku wszczynał po alkoholu awantury. Poniżał, groził
REKLAMA

Ginące zawody
W Starostwie Powiatowym w
Nowym Sączu wręczono umowy osobom prowadzącym Szkółki
Ginących Zawodów, działającym

WIĘCEJ NA
SACZ.IN

OGŁOSZENIA DROBNE
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
Pożyczka szybko i uczciwie
Tel. 668 681 931
Do 25.000 zł na dowolny cel
Tel. 668 681 931
Gotówka nawet do 25.000 zł!
Tel. 668 681 931
Pożyczka z dojazdem do klienta.
Tel. 668 681 931

Referendum było porażką
W Nowym Sączu frekwencja w niedzielnym ogólnopolskim referendum
wyniosła 9,20 proc. To więcej niż frekwencja w kraju, która wg informacji
przekazywanych przez PKW wyniosła
tylko 7,80 proc.
– Środowisko nowosądeckie
to elektorat ściśle prawicowy.
Obywatele poszli zagłosować przeciwko byłemu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu i ekipie
Platformy Obywatelskiej – uważa politolog dr Tadeusz Mędzelowski. Referendum nie będzie ważne,
gdyż do urn nie wybrała się wymagana większość 50 proc. obywateli. Organizatorzy mogą mówić zatem mówić o porażce. - Panu
Pawłowi Kukizowi wydawało się,
że swoją ideą jednomandatowych
okręgów wyborczych zawojuje

polską scenę polityczną. Tymczasem
do rzeczywistej porażki przyczyniła się fatalnie prowadzona kampania, a w zasadzie jej brak. Społeczeństwo jest tak bardzo zniechęcone poziomem naszej polityki państwowej, że jest mu wszystko jedno, jaka będzie ordynacja.
JOW-y mamy poza tym przy wyborach do Senatu. Gdyby wprowadzono taką ordynację przy wyborach do Sejmu, małe partie miałyby utrudnione wejście – uważa
dr Mędzelowski.
AGNIESZKA MAŁECKA

WIĘCEJ NA
SACZ.IN
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OGROMNY WYBÓR RTV IT AGD
MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN
TELEWIZOR TCL H32B3803
32”
LED HD
100 HZ CMI
Tuner DVB-T
USB
2 × HDMI

819,-

TABLET TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 4

SMARTFON SAMSUNG
S5300 GALAXY POCKET

10.1” (T533) 16 GB WI-FI WHITE

32”
10,1”

1019,-

349,-

919,-

TABLET LARK FREEME X4 7 7” RED

7,7 ”

179,-

279,-

NOTEBOOK ASUS R556LD-XO482H
Intel Core I3
Graﬁka nVidia GT820M
4 GB RAM
15,6”
Dysk 1 TB
Windows 8

2099,-

CHŁODZ-ZAMR.AMICA FK 311.3

1939,PRALKA BEKO WMB 50811 PL NY

PRALKA AMICA EAWM 6102 SL
Klasa energetyczna A + +
1000 obr/min

799,-

1099,-

AN

899,-

5L

1049,-

AT
GW
AR

1199,-

CJ
I

Załadunek 6 kg

MIX ELECTRONICS NOWY SĄCZ
C.H. Merkury, ul. Wiśniowieckiego 129, tel: 18 440 08 13
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9 –19 oraz w soboty w godz. 9 –16

6

www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI 10 września 2015

Opinie

Druga młodość
Skaldów
Jerzy Wideł
Z kapelusza

Z

apewne znacie Państwo doskonale to uczucie muzyczne.Wpadnie
nam do ucha jakaś piosenka,bądź jej
fragment i niczym natrętną muchę nie da
się jej przez dłuższy czas odgonić. Towarzyszy nam wszędzie o każdej porze dnia,
czy nocy.
Mnie się to przytrafiło z okazji jubileuszowego koncertu Skaldów w Gdowie.
Za sprawą telewizji publicznej, która
transmitowała to wydarzenie muzyczne
usłyszeliśmy piosenki zespołu, który z niewielkimi przerwami koncentruje już pół
wieku. A skąd się wziął Gdów ? To proste,
bowiem tam urodził się był lider Skaldów,
wybitny kompozytor muzyki rozrywkowej
Andrzej Zieliński.
Mój Boże ! Ileż to już lat minęło, kiedy osobiście usłyszałem ich na żywo na koncercie w Nowym Sączu.
Przyjechali póżną jesienią 1965 roku, tuż
po wygranym konkursie młodych talentów w Krakowie. Andrzej Zieliński wraz
z bratem Jackiem powołali do życia Skaldów wiosną 1965 r. Koncertowali w Nowym Sączu w Domu Żołnierza a konferansjerem był nieżyjący już dzisiaj dziennikarz muzyczny Krzysztof Jaroszyński.
Też z Krakowa.
No więc po latach znów, jak wspomniana natrętna mucha chodzę i nucę słowa
Agnieszki Osieckiej z piosenki Skaldów
REKLAMA

o króliczku. „ Nie o to chodzi, by złapać
króliczka, ale by gonić go „… Inną natrętną piosenką jest też „ Hymn kolejarzy wąskotorowych˝ o smutnych wajchowych.
No więc cóż w Nowym Sączu nie było linii wąskotorowej, ale miasto ma tradycje kolejarskie i kościółek kolejowy, gdzie
na organach przygrywa wiernym Tomasz
Wolak. Syn długoletniego organisty pana
Stanisława.
Otóż wielce utalentowany muzycznie i wokalnie Tomasz Wolak jest jednym z najwybitniejszych znawców twórczości Skaldów w Polsce. Zna ich wszystkie utwory
a średnio tylko licząc Andrzej Zieliński ma
na swoim koncie grubo ponad 200 piosenek.
Pan Tomasz zna nawet takie utwory Skladów, o których zapomniał Andrzej Zieliński. To właśnie dzięki przyjażni pana Tomka z Zielińskim mieszkańcy Nowego Sącza
mieli możliwość brania udziału w koncertach Skałdów czy to w nowosądeckim Sokole, czy w innych miejscach Sądecczyzny.
Tomasza Wolaka oczywiście nie mogło zabraknąć w Gdowie. A teraz Skaldowie ruszyli w trasę jubileuszową po kraju.
Szczerze bez bicia przyznaję, że Skaldowie to był najlepszy dla mnie zespół w mojej chmurnej młodości.Niewiele ustępował
im w mojej klasyfikacji jedynie Czesław
Niemien. Ale to było dawno.
Teraz przy okazji jubileuszu 50.Skladow
natrętna nuta o Króliczku, którego nie
należy złapać a jedynie gonić go, kojarzy mi się z sądecką sceną polityczną.
O referendum nie wspominam, ale samo
układanie list wyborczych poszczególnych partii, lansowanie jednych i zrzucanie drugich w niebyt polityczny to przecież czysta poezja. Agnieszka Osiecka wraz
z Andrzejem Zielińskim i Skaldami chyba
byli proroczymi wizjonerami!
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Ludzie

Olya mówi, że tylko kamień do szyi i do rzeki
- Jak trafiła Pani do serialu?
- Moja historia nie jest niczym
zaskakującym - rzetelna praca, która zostaje dostrzeżona i jeszcze trochę szczęścia. Na trzecim roku studiów w Akademii Teatralnej robiliśmy egzamin na podstawie „Trzech
sióstr” Antoniego Czechowa. Spektakl później pokazywaliśmy szerszej publiczności. Na otwarty pokaz
przyszła Ewa Andrzejewska, reżyserka obsady, która po ponad roku
zadzwoniła do mnie, mając w pamięci zagraną przeze mnie wówczas Maszę, z zaproszeniem na casting do nowego serialu TVP. To był
listopad 2014. Przesłuchiwał mnie
reżyser Wojciech Adamczyk i producent Maciej Strzembosz. Ogromny stres wynikający z chęci pracy, to u mnie normalne, chociaż
pamiętam, że wtedy przeszedł on
moje najśmielsze oczekiwania. Ale
- udało się!
- Widzowie zobaczyli dopiero jeden
odcinek. Może Pani zdradzić coś więcej
o swojej bohaterce. Jakie będą jej losy?
- Do tej pory widzowie byli
świadkami rozstania z ukochanym
i z ojczyzną oraz pierwszego oswajania się z nowa rzeczywistością.
Dalej zobaczymy jak poszukuje pracy, jak zmaga sie z uprzedzeniami pierwszej pracodawczyni, pani
Nowakowej, jak pokonuje swoją

FOT. KRZYSZTOF WELLMAN

W niedzielę TVP1 wyemitowała pierwszy odciek nowego serialu „Dziewczyny ze Lwowa”. Jedną z głównych
ról - Ukrainkę Olyę – gra młoda sądeczanka. Rozmawiamy z Katarzyną
Ucherską.

Katarzyna Ucherska jako Olya – dziewczyna ze Lwowa

życiową nieporadność i nabiera doświadczenia. Ale będziemy także
świadkami nowej, wielkiej miłości... Więcej nie zdradzę!
- Olya to romantyczka, nieśmiała i zakompleksiona. Pani bohaterka jest podobna do Pani, czy to przeciwieństwo,
które jest wyzwaniem aktorskim?
- Olya jest moim przeciwieństwem. Chociaż nie! Jest moim alter ego...? Też nie! No właśnie, ciężko powiedzieć. Mamy trochę cech
wspólnych, bo ja też jestem romantyczką i - wbrew pozorom - jestem
bardzo nieśmiała, ale wiem z kolei,
czego chcę i dążę do tego ze wszystkich sił. Jak dzieje się źle, to powtarzam sobie, że droga na szczyt zawsze jest pod górkę, podczas gdy
moja Olya powtarza „no nic, tylko kamień do szyi i do rzeki”. Ta
dziewczyna to duże wyzwanie aktorskie, o czym mam nadzieję widzowie przekonają się już po kilku kolejnych odcinkach, jeśli nie
po wszystkich trzynastu.
- Lwowskie dziewczyny mówią w specyficzny sposób. To była trudność czy
raczej… powód do śmiechu na planie?
- Przed rozpoczęciem prób
do serialu uczyłam sie języka ukraińskiego, żeby wiedzieć, z jaką materią będę miała do czynienia. To
bardzo pomogło mi w rozgryzieniu rożnych, ciekawych językowo
zagadek i dzięki temu ta mieszanka
językowa, stworzona zresztą z myślą o naszym polskim widzu, łatwiej
„układała sie w ustach”. Na planie
były z nami konsultantki językowe, rodowite Ukrainki, które dbały o „ukraińskość” wypowiedzi,

a reżyser czuwał, żeby nie przesadziły... Ta gimnastyka językowa
w końcu udzieliła się wszystkim
na planie, nie tylko aktorom, dzięki
temu nasza ekipa w zabawny sposób połączyła się bardzo osobliwym
rodzajem surżyka...
- Zdaje się, że cała Ptaszkowa czekała na pierwszy odcinek serialu? Ma Pani
tam wierną widownię?
- W Ptaszkowej mają swe korzenie moje ukochany siostry cioteczne i to właśnie za ich sprawą,
ptaszkowianie zasiedli w niedzielę
przed telewizorami! Cała rodzina
mnie wspiera, w przeciwnym razie
moje starania nie miałyby dla mnie
żadnego sensu.
ROZMAWIAŁA JOLANTA BUGAJSKA

Katarzyna Ucherska urodziła się 7 października
1992 r. w Nowym Sączu.
Ukończyła Szkołę Podstawową i Gimnazjum
im. A. Mickiewicza oraz
I Liceum im. J. Długosza
w Nowym Sączu, podtrzymując rodzinną tradycję. Decyzja o aktorstwie
zapadła już w czwartej
klasie szkoły podsta
wowej, dzięki polonistce
i opiekunce koła teatralnego Barbarze Margasińskiej.
Pierwsze kroki stawiała
na scenie MOK. Obecnie
studiuje na Akademii Teatralnej w Warszawie.

REKLAMA

Agnieszka Skalniak ma twardy
orzech od zgryzienia. Młoda i bardzo
utalentowana zawodniczka z Muszyny niebawem wyjeżdża do USA na mistrzostwa świata w kolarstwie bronić w
Richmond brązowego medalu juniorek z Ponferrady. Problem w tym, że
Agnieszka tak rozpieściła w tym roku
kibiców swoimi wynikami, iż apetyty
sięgają wyżej niż ubiegłoroczny brąz
zdobyty w Hiszpanii.
Agnieszka Skalniak jest uczennicą trzeciej klasy LO w Muszynie, ale
od początku nowego roku szkolnego
nie zdążyła jeszcze być na żadnej lekcji.
- To, że nie była jeszcze ani razu w
szkole, to jakoś nadrobi po powrocie
REKLAMA

Auto-Complex Spółka z o.o.
Autoryzowany Serwis Opel
Nowy Sącz - Wielogłowy 188
tel. 18 444 23 40, www.opel.auto-complex.pl

z USA. Gorzej, że jak wyjechała
w czerwcu na wyścigi i zgrupowania, to od tego czasu tylko przez dwa
dni była w domu – martwi się mama
Barbara Skalniak. Agnieszka w domu
i szkole bywa rzadko, ale za to często staje na kolarskim podium. Tylko
w tym roku triumfowała w: kolarskim
Pucharze Polski, wygrała mistrzostwo
Polski w kryterium ulicznym, została szosową mistrzynią Polski juniorek,
a zaraz potem mistrzynią Europy
w Estonii. W USA Agnieszka Skalniak startuje 21 i 25 września w jeździe
indywidualnej na czas i w wyścigu
ze startu wspólnego.
(M)

A TO CIEKAWE

Kapustka uczy
się w Sączu
Po meczu eliminacyjnym
Euro 2016 Polska - Gibraltar Bartosza
Kapustkę kocha cała Polska.
A naszych fanów
piłki nożnej na pewno ucieszy informacja, że młody piłkarz będzie zdawał
maturę w Nowym Sączu.
Dla Bartosza Kapustki poniedziałek 7 września był przełomowy. Młody
piłkarz zadebiutował w reprezentacji
Polski i od razu zdobył swoją pierwszą bramkę.
Piłkarsko jest wychowankiem Tarnowii Tarnów. Ale jeśli chodzi o edukację szkolną 19-latek zdobywa wiedzę w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu przy
Alejach Batorego prowadzonym
pod dyrekcją Józefa Jagodzińskiego. Kształci się eksternistycznie i już
w tym roku szkolnym będzie tu zdawał maturę.
(ES)

FOT. CRACOVIA

Częściej bywa
na podium niż w domu
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Kultura
Filmoteka sądecka (23)

Wilki (z Janosikiem) w skansenie
Węgierskie wilki w sądeckim
skansenie „robiącym” za skandynawską wioskę… Dziesięć lat
temu miałem okazję przyjrzeć
się na Falkowej powstawaniu fabularyzowanego dokumentu pt.
„Wilki” produkcji BBC Nature/
MS Films Warszawa. Do przedsięwzięcia zaangażowano ok. 80
statystów. W jednej z dziecięcych
ról wystąpił sądeczanin Piotrek
Jabłoński, w roli jednego z wieśniaków Stanisław Pawlik z Niskowej (jako żołnierz jednostki
wojskowej w Mrzeżynie na Pomorzu w 1969 r. statystował w
filmie Ewy i Czesława Petelskich
„Jarzębina Czerwona”). Drewniane chaty w zimowej szacie
imitowały XIX-wieczną wioskę
na północy Szwecji, a w zagajnikach nagrywano sceny nagonki
i polowania na drapieżniki, które dla potrzeb filmu wypożyczono od światowej sławy węgierskiego hodowcy Zoltana Horkaia,
wyspecjalizowanego na swym
prywatnym ZOO pod Budapesztem w tresurze dzikich zwierząt
na potrzeby branży filmowej i telewizyjnej.
Historia prawdziwa z 1820
roku: dzieci ze szwedzkiej wsi
przyniosły z lasu do domu dwa

małe wilczki, których rodzice prawdopodobnie zginęli.
Zwierzęta żyły zgodnie z ludźmi, dopóki nie dorosły. Wtedy obudził się w nich naturalny instynkt drapieżcy. Zaczęły atakować mieszkańców, dlatego wygnano je ze wsi. Okazało się jednak, że dorastające
w wiejskiej społeczności zwierzęta
nie umiały poradzić sobie w lesie
w trudnych zimowych warunkach. Wróciły do wioski, by zdobyć pożywienie. Z tego powodu
zagryzły kilkanaście osób. Historia kończy się tragicznie, bo przerażeni ludzie zastrzelili drapieżniki zagrażające ich społeczności.
Morał: lepiej nie wywoływać wilka z lasu. Tytułowy bohater popularnej książki szwedzkiej autorki Asy Lind „Piaskowy wilk”,
zaprzyjaźniony z dziewczynką
Karusią, istnieje, niestety, tylko
w świecie dziecięcej wyobraźni.
Plenery Sądeckiego Parku Etnograficznego wraz
z
Miasteczkiem
Galicyjskim wielokrotnie służyły filmowcom do kręcenia zdjęć.
W 2008 r. gościła tu ekipa Agnieszki Holland i jej córki
Katarzyny Adamik, twórczyń filmu „Janosik. Prawdziwa historia”. Nowy Sącz wpisał się wtedy w historię polskiego filmu, bo
tutaj, w „Sokole” zorganizowano prapremierę filmu. Zdobycie
wejściówki na premierowy pokaz graniczyło z cudem, a sama
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gala przypominała uroczystości
w Hollywood. Aktorzy i producenci filmu przyjechali pod „Sokół” białymi dorożkami, po czym
przeszli po czerwonym dywanie. W rolach statystów wystąpiło
wielu sądeczan, m.in. Bernadetta
Kowaska (jako karczmarka), Adrian Szczepaniak i Bartłomiej
Stojak (jako wojacy), Małgorzata Czech i Mieczysław Filipczyk
(aktorzy Teatru Robotniczego im.
B. Barbackiego), Blanka i Piotr
Czekalscy. Ewelina Kotlarska
z Łososiny Dolnej wcieliła się
w siostrę Janosika, a... siedmiomiesięczny Franek Kowalczyk
z Trzetrzewiny w braciszka tytułowego bohatera. Jedną z głównych ról (babki Janosika) powierzono wówczas 93-letniej sądeczance Danucie Szaflarskiej, która podczas premiery powiedziała:„Mam coś wspólnego z Janosikiem. Po pierwsze, podobnie jak
on, urodziłam się jako poddana
cesarza Austro-Węgier. Po drugie: też pochodzę z gór, przyszłam na świat w Kosarzyskach,

do dziś mam tam dom. Premierę odebrałam ze wzruszeniem z
uwagi na to, że – trudno uwierzyć! – właśnie tu, w „Sokole”, w
1927 r., debiutowałam na scenie,
pod okiem opiekuńczym okiem
Bolesława Barbackiego w przedstawiniach: «Horsztyński» J. Słowackiego (jako Michaś) i potem
w «Tomciu Paluchu» wg braci Grimm”.
W 2012 r. Miasteczko Galicyjskie posłużyło do nakręcenia „Papuszy” w reżyserii ś.p. Krzysztofa
Krauzego i jego żony Joanny,
sfabularyzowanej biografii romskiej poetki. (W roli młodej Papuszy wystąpiła 13-letnia Romka z Nowego Sącza Paloma
Mirga, w roli statystów – aktorzy Teatru Barbackiego, członkowie grupy rekonstrukcyjnej Polskiego Towarzystwa Historycznego i Andrzej Stanek (kiedyś
zagrał w „Ogniem i mieczem”) –
stawka za dzień zdjęciowy wynosiła 60 zł). W 2013 r. Wojciech
Smarzowski urządził tu plan do
dzieła „Pod mocnym Aniołem”
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INNOWACYJNA
GOSPODARKA

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

„Dotacje na Innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Gmina Gródek nad Dunajcem
realizuje projekt:

„Internecik w naszej gminie – Zapobieganie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie gminy Gródek nad Dunajcem”
Oś. Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne,
zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion
Główny cel projektu: Zapewnienie dostępu do Internetu dla 89 gospodarstw
domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Gródek
nad Dunajcem oraz w 9 jednostkach podległych tj. Zespół Szkół w Gródku
nad Dunajcem, Zespół Szkół w Jelnej, Zespół Szkół w Podolu-Górowej,
Zespół Szkół w Przydonicy, Zespół Szkół w Rożnowie, Szkoła Podstawowa
w Lipiu, Szkoła Podstawowa w Roztoce –Brzeziny, Szkoła Podstawowa
w Siennej, Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem.
Łączna ilość zestawów komputerowych – 132.
Wartość projektu: 1 492 368,00 zł
Udział Unii Europejskiej:1 268 512,80 zł
Okres realizacji: 2013 - 2015
www.internecik.gminagrodek.pl
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

według powieści Jerzego Pilcha,
w ujęciach z wiejskiej karczmy
nazwanej „Stokrotką” i kościoła,
w którym odprawiana jest pasterka, zobaczyliśmy znanych aktorów, m.in. Roberta Więckiewicza,
Andrzeja Grabowskiego i Mariana
Dziędziela. W spektaklu „Rewizor” (premiera 24 XI 2014 w TVP
1) Jerzy Stuhr do udziału doprosił Janusza Michalika, Sławomira
Bodzionego, Mieczysława Filipczyka,
Iwonę Znamirowską, Olę Ślusarek
(żonę dyrektora Muzeum Okręgowego), Mariana Oleksego (właściciela znanej restauracji „Panorama”) i nawet kierownika Miasteczka Sławomira Czopa, szanowanego radnego podegrodzkiego;
zaangażowano też bryczki i konie Aleksandra Radzika z Mochnaczki Wyżnej. Dwór z Rdzawy
w skansenie zamieniono nas oberżę, starą szkołę w mieszkanie
„rewizora” Chlestakowa, ratusz w siedzibę prowincjonalnego urzędu.
Ostatnio „studio skansen” posłużyło do filmu „Karolina”, nawiązującego do życia bł. Karoliny
Kózkówny, według scenariusza i reżyserii Dariusza Reguckiego, oraz
ekranizowanej opowieści Dawida
Szpary o 19-letnim żołnierzu Wehrmachtu Otto Schimku, rozstrzelanym za dezercję lub jak twierdzą inni
badacze, za odmowę wykonania wyroku śmierci na polskich cywilach.
JERZY LEŚNIAK
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

z tym KUPONEM – 20% RABATU NA PRODUKTY Z FIRMY PORTA KOLEKCJA PASSIVE
Paszyn 478
tel. 18 440 20 14,
e-mail: biuro@tomexokna.pl
Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27,
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01,
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

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

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

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

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

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

w w w. t o m e x o k n a . p l
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Zwycięzca bierze wszystko!
My zdobywamy nagrody EISA, a Ty zdobywasz cashback do 1600 zł
na kolejny zakup!
X9005C

65”

14 999

zł

Sony Android TV – najwyższy poziom rozrywki
Najsmuklejszy Sony TV 4K – tylko 4,9 mm (w najwęższym miejscu)
Najnowszy procesor X1 (Jakość 4K Ultra HD) / Triluminos Display
Wyjątkowy pilot One Flick z wyszukiwaniem głosowym

Najlepszy europejski telewizor
o innowacyjnym wzornictwie 2015–2016
DSC-HX90
DSC-

1 799

ILCE-7M2

zł

zł

750

150
Matryca CMOS Exmor R / rozdzielczość 18,2 Mpx

7 499

24.3-megapikselowy, pełnoklatkowy przetwornik obrazu

Obiektyw ZEISS® Vario-Sonnar T* / zoom optyczny 30x

System AF z 117-polową detekcją fazy

Wysuwany wizjer OLED Tru-Finder

5-kierunkowy system stabilizacji obrazu

Odchylany o 180° ekran LCD 3.0”

Wizjer OLED Tru-Finder / ekran LCD 3.0”

Najlepszy europejski
podróżny aparat
kompaktowy 2015–2016

Najlepszy europejski
profesjonalny systemowy
aparat kompaktowy 2015–2016

Sprawdź wszystkie produkty objęte promocją w salonie Sony Centre:

sony.pl/SonyCentre

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15
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.
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