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UMARŁ KRÓL. NIECH ŻYJE KRÓL!
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23 lipca zmarł pretendent do tronu Saksonii i Polski Maria Emanuel Wettin. 
Sądeczanie jako pierwsi przesłali wyrazy oddania następcy tronu księciu Alber-
towi. Pretendent do polskiego tronu jest profesorem historii, ma 78 lat i mieszka 
w Monachium. Dotychczas nie poinformowały o tym żadne polskie media!

Rozmowa z Adamem Orzechowskim, sądeckim monarchistą, 
marszałkiem Konfederacji Spiskiej L Str. 7

KOLEJNY NUMER DTS UKAŻE SIĘ 23 SIERPNIA
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

Nabór do kompanii 
jak wybory miss 
Są jedyni w swoim rodzaju, niepowta-
rzalni. Przystojni, wysportowani, mło-
dzi. Kiedy maszerują w równym tem-
pie i w idealnej harmonii wyćwiczonych 
ruchów, przyciągają wzrok wszyst-
kich. Kiedy oddają salwę honorową 
– dreszcze przechodzą po plecach. 
O kim mowa? O Pododdziale Odwo-
dowym (Reprezentacyjnym) będącym 
częścią Karpackiego Oddziału Straży 
Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, 
a jednocześnie Kompanią Reprezenta-
cyjną całej formacji. W Straży Granicz-
nej nie ma drugiej takiej jednostki. Na 
co dzień funkcjonariusze POR pełnią 
służbę graniczną taką samą, jak inni 

funkcjonariusze Karpackiego Oddziału 
SG. Od święta reprezentują Straż Gra-
niczną podczas uroczystości państwo-
wych w całym kraju, dając mistrzow-
skie pokazy musztry paradnej. POR 
liczy 30–50 osób. Dostać się w jego 
szeregi nie jest łatwo. Wybór kandy-
datów to jak wybory miss, tylko w mę-
skim wydaniu. Funkcjonariusze muszą 
spełniać bardzo rygorystyczne warun-
ki związane z wyglądem zewnętrz-
nym i predyspozycjami. Przyjmowani 
są jedynie panowie wysocy (174–185 
cm), szczupli, prości, sprawni fizycznie 
i oczywiście młodzi (do 30 lat). Obecnie 
trwa nabór nowych 10 osób i wymogi 
jeszcze bardziej zaostrzono – wzrost 
178–185, wiek: do 24 lat.
 (NIUŃ)

Tych klientów 
nie obsługujemy  
„Rzecznik Praw Obywatelskich podjął 
z urzędu sprawę ośrodka wypoczyn-
kowego w Małopolsce [Znamirowice 
– przyp.red.], który na swojej stronie 
informuje: Nie obsługujemy gości ze 
Stanów Zjednoczonych i Izraela oraz 
zawyża ceny dla turystów zagranicz-
nych. W piątek rano zostały wysłane 
pisma do Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów w Krakowie, do Komen-
dy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i do 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego. O kontrowersyjnej 
ofercie pensjonatu poinformował re-
dakcję Kontaktu24 @Stefan.

Ja jako Polak z zagranicy (Niemiec) 
z podwójnym obywatelstwem jestem 
oburzony. Czy ja z podwójnym pasz-
portem mam płacić 60 PLN, czy 60 €? 

- napisał @Stefan na skrzynkę Kon-
taktu24 po tym jak na stronie hote-
lu przeczytał, że cena wynajmu poko-
ju dla gościa "z poza Polski" jest dużo 
wyższa niż dla polskiego turysty. Jesz-
cze większy problem może spotkać tu-
rystów z Izraela i Stanów Zjednoczo-
nych, którzy w tym miejscu w ogóle nie 
będą "obsługiwani". […]  - Rzecznik nie 
może ingerować bezpośrednio w sek-
tor prywatny, ale mamy inne środki 
prawne, aby ingerować w tej sprawie. 
Prawo Unii Europejskiej zobowiązuje 
nas do niedyskryminowania ze względu 
na rasę/narodowość.  Na stronie jest 
konkretne ogłoszenie, a więc nie ma 
wątpliwości, że jest to dyskryminacja 
bezpośrednia – powiedział Mirosław 
Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa 
Konstytucyjnego i Międzynarodowego 
biura Rzecznika Praw Obywatelskich.”
Źródło: kontakt24.tvn.pl, 03.08.2012

23 Tyle już lat na rynku działa 
sądecka firma Wiśniow-
ski – urodziny obcho-

dzono 1 sierpnia. W tym czasie przed-
siębiorstwo wyrosło na potentata 
produkcji bram garażowych i prze-
mysłowych oraz systemów ogrodze-
niowych w Polsce i Europie. Wiśniow-
ski zatrudnia 1100 osób.

Chełmiec walczy 
z e–wykluczeniem 
„Wykluczeni cyfrowo dostali w dar-
mowym pakiecie: komputer, dru-
karkę, klawiaturę, myszkę, 3–letnie 
serwisowanie plus Internet. Każ-
dy zestaw za ponad 4 tys. zł, razem 
prawie 7 mln zł. 80 proc. kosztów 
pokryła Unia, resztę gmina – jedyna 
w Polsce, która z powodów oszczęd-
nościowych nie prenumeruje ani jed-
nej gazety, a telefon służbowy po-
siada tylko wójt Bernard Stawiarski. 

[…] Były obawy co do cyfryza-
cji Cyganki Dzidki Ondycz ze wsi 
Marcinkowice. […] Ponieważ Dzid-
ka ma nieletnie dzieci, które mają już 
swoje dzieci (wszyscy zameldowani 
nad Dunajcem w pudełku z pusta-
ków, rozbudowanym o kempingo-
wą przyczepę dla 16–letniego syna 
Dzidki z jego kobietą i dzieckiem), 
kwalifikowała się do programu cy-
frowego [„e–Inclusion, Internecik 
też dla dzieci”]. Nie można powie-
dzieć. Zasługa Dzidki jest taka, że nic 
nie sprzedała. Jedyne co, komputer 
Dzidki musi być często serwisowany 
z powodu stojącego obok nieszczel-
nego pieca typu angielka i cygań-
skiej słabości do natury. Na sprzęcie 
przysiadają liczne psy, koty, chomi-
ki i papużki. […] Józio, lat 8, […] jest 
w domu najbardziej biegły cyfro-
wo, dlatego raz w miesiącu ma obo-
wiązek zalogować się na specjalnej 
stronie gminnej, czym potwierdza, 
że komputer stoi w miejscu instala-
cji. Ojca Józia przejechała ciężarów-
ka na moście. Teraz partnerem życio-
wym Dzidki jest wędkujący Sławek.” 

[Edyta Gietka 
Wszyscy są korzystający, 

„Polityka” 1.08–7.08 2012, nr 31]

Twórcą pierwszego skansenu był 
szwedzki etnograf Artur Hazelius, 
który w 1891 roku w Sztokholmie 
udostępnił zwiedzającym ekspozy-
cję zbudowaną na terenach dawne-
go poligonu wojskowego pokryte-
go szańcami. Realizacja ta znalazła 
szybko naśladowców w wielu kra-
jach Europy. Małopolska ma rów-
nież swoje muzea na wolnym po-
wietrzy, a największe w Nowym 
Sączu. O nim i innych skansenach 
w regionie można przeczytać w pu-
blikacji „Ślad tradycji w skansenach 
małopolskich”, a uzupełnieniem do 
ich historii są przepiękne fotografie 
m.in. Piotra Droździka. 

Bajer czy plecenie 
głupstw?
Kibice Sandecji komentu-
ją, że trener ich zespołu Jaro-
sław Araszkiewicz ma niezły ba-
jer, czyli łatwo przychodzą mu 
zgrabne wypowiedzi. Być może, 
ale właśnie dostaliśmy do ręki 
dowód, że popularny „Araś” ple-
cie też głupstwa. Przed pierw-
szym meczem ligowym z Zawiszą 
Bydgoszcz Araszkiewicz powie-
dział „Gazecie Wyborczej”, że Za-
wisza to polski Manchester City, 
bo przed sezonem kupił aż 10 no-
wych graczy. No niby ma „Araś” 
niezły bajer, ale już w kolejnym 
zdaniu mówi: – Nie będziemy fa-
worytem, bo wymieniliśmy poło-
wę składu. Teraz potrzeba czasu, 
żeby zespół się zgrał.
Powoli panie trenerze, bo czegoś 
tu nie rozumiemy. Według logiki 
Araszkiewicza Zawisza jest bar-
dzo mocny, bo wymienił „tyl-
ko” 90 procent składu, a Sande-
cja jest słaba, bo wymieniła „aż” 
50 procent składu. Czyli Zawi-
sza nie potrzebuje czasu na zgra-
nie się, a Sandecja potrzebuje na 
to samo kilku kolejek? Na szczę-
ście w sobotę wieczorem było już 
wiadomo, czemu służył „Arasio-
wy” bajer. To nie był żaden bajer 
tylko powolne znieczulanie kibi-
ców przed laniem, jakie musie-
li przełknąć. Zamiast więc wy-
myślać metafory o Manchesterze 
City nie prościej było powiedzieć 
w „Wyborczej”, że czeka nas ło-
mot 5–0?

(KCH)
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Artur Czernecki odejdzie z PiS? Tak chce 
część jego partyjnych kolegów, któ-
rzy złożyli wniosek do zarządu okręgu, 
by wykluczyć z partii byłego przewodni-
czącego Rady Miasta. Wniosek podpisany 
przez Mariana Kuliga, pełnomocnika PiS 
w Nowym Sączu, liczy cztery strony i po-
nad 20 załączników. Łącznie zebrała się 
na Czerneckiego gruba teczka pretensji.

Orzeł ląduje i trzaska drzwiami
Sądeccy działacze PiS są rozgory-

czeni postawą radnego miejskiego. 
Czara z pretensjami miała się przelać 
podczas posiedzenia klubu radnych, 
na które przybył Marian Kulig. Miał 
tam Czerneckiemu zwrócić uwagą, 
że jego działania skierowane są wy-
łącznie na promocję własnej osoby, 
bez oglądania się na drużynę. Uczest-
nicy spotkania opowiadają, że na re-
prymendę partyjnego zwierzchnika 
Artur Czernecki miał odpowiedzieć: 
„Musicie wiedzieć, że jestem ponad 
wami”, po czym trzasnął drzwiami.

Dużo wcześniej partyjni koledzy 
z trudem przełknęli wystąpienie ów-
czesnego przewodniczącego Rady 
Miasta, który w absurdalny sposób 
relacjonował służbową podróż do Na-
rwiku. Nagranie z tej relacji znane 
jako „Orzeł wylądował” biło rekor-
dy popularności na YouTube, a bawi-
ła się przy tym cała Polska. Sądeccy 
działacze PiS uznali, że Artur Czer-
necki skompromitował nim partię. 
Mieli mu również za złe niedyskre-
cję twierdząc, że wewnętrzne usta-
lenia i poufne dokumenty natych-
miast przekazuje zaprzyjaźnionemu 
dziennikarzowi. Szczytem partyjnej 
nielojalności miała być jednak chęć 
ponownego kandydowania na prze-
wodniczącego Rady Miasta, mimo 
braku poparcia PiS. Czernecki – zda-
niem kolegów – miał zabiegać o takie 
poparcie u części radnych PO. Spore 
zamieszanie miało też spowodować 

oświadczenie Czerneckiego, iż rze-
komo uzyskał poparcie okręgowych 
struktur PiS w wyborach na prezy-
denta miasta. Poparcie uzyskał Ry-
szard Nowak, na co Czernecki zare-
agował oświadczeniem, że wystartuje 
jako kandydat niezależny.

Sześć czerwonych zarzutów
Ostatecznie na biurko prezesa PiS 

Jarosława Kaczyńskiego trafiła kopia 
wniosku o usunięcie Artura Czernec-
kiego (oryginał był adresował do se-
natora Stanisława Koguta, szefującego 
partii w okręgu 14) z wytłuszczony-
mi na czerwono sześcioma zarzu-
tami. Cztery pierwsze brzmią iden-
tycznie: osłabianie autorytetu i próbę 
kreowania negatywnego wizerunku 
innych członków i ludzi związanych 
z partią: senatora Koguta, prezydenta 
Ryszarda Nowaka, przewodniczącego 
Rady Jerzego Wituszyńskiego i wice-
prezydent Bożeny Jawor. W dwóch 
ostatnich punktach zarzuca się Czer-
neckiemu „skłócanie lokalnego śro-
dowiska PiS oraz kreowanie wy-
łącznie własnego wizerunku, nawet 
za cenę wsparcia działaczy z innych 
ugrupowań, także z PO”.

Na osłodę goryczy porażki
Na kilku kolejnych stronach wnio-

sku Marian Kulig przytacza przykłady 
szkodliwej dla PiS działalności Artura 
Czerneckiego, odwołując się nawet do 
materiałów prasowych sprzed 9 lat, 
kiedy to Czernecki „będąc członkiem 
Ligi Polskich Rodzin, odszedł z partii 
po totalnym skłóceniu i rozbiciu lo-
kalnych struktur LPR”.

Wnioskodawcy wykluczenia Czer-
neckiego z PiS przypominają również, 

że do partii wprowadził go były już 
poseł PiS Arkadiusz Mularczyk, „któ-
ry bronił Czerneckiego wcześniej 
przed sądami”. Nie omieszkali przy 
tej okazji przypomnieć, iż Czernecki 
„Będąc postacią mocno kontrower-
syjną, m.in. podejrzewaną o spowo-
dowanie zdarzenia drogowego pod 
wpływem alkoholu, o którym sam 
mówił, że udowadniał przed sąda-
mi swoją niewinność przez trzy i pół 
roku!!!”

We wniosku widać też ślady ani-
mozji i ścierania się stref wpływów 
niedawnych partyjnych kolegów 
– Arkadiusza Mularczyka i Ryszard 
Nowaka. To, co jakiś czas temu krą-
żyło po Nowym Sączu w formie 
anegdot, zostało tu wyraźnie zapi-
sane: „Po odmowie udzielonej przez 
prezydenta na propozycję posła Mu-
larczyka, aby zatrudnił Artura Czer-
neckiego na stanowisku wicepre-
zydenta, Czernecki przyjął zasadę 
odizolowania się od działań prezy-
denta Nowaka. Poseł Mularczyk – na 
osłodę goryczy porażki po nieuda-
nym wywieraniu nacisków na pre-
zydenta, zdołał jeszcze w trakcie 
kampanii przed wyborami samo-
rządowymi w 2010 r. wprowadzić 
wiernego sobie Artura Czerneckiego 
do Rady Politycznej PiS”.

Skandal pełen kontrowersji
Podobnych zarzutów wspartych 

materiałami archiwalnymi z lokal-
nej prasy jest kilkadziesiąt. Pretensje 
sprowadzają się w nich do stwierdze-
nia, że „podejmuje on indywidualne 
inicjatywy społeczne, będące kon-
kurencyjnymi do równoległych ini-
cjatyw podejmowanych przez klub 

radnych PiS”. Wymienia się tu m.in. 
takie nielojalności jak konkurencyj-
ne konferencje prasowe dotyczą-
ce odsłonięcia w ratuszu popiersi śp. 
prezydentów Lecha Kaczyńskiego 
i Ryszarda Kaczorowskiego. „Skan-
dalem pełnym kontrowersji” nazy-
wa wniosek ogłoszenie przez Artura 
Czerneckiego powołania Honorowe-
go Komitetu budowy tzw. Pomni-
ka Smoleńskiego „mimo, że półto-
ra roku wcześniej senator Stanisław 
Kogut ogłosił dokładnie to samo”. 
Dla Koguta w komitecie Czerneckie-
go miejsca nie było.

Autopromocja dla celów 
wyborczych

Wniosek o usunięcie Artura Czer-
neckiego z PiS zostanie rozpatrzony 
na wrześniowym posiedzeniu Zarzą-
du Okręgowego partii. Do tego czasu 
radny będzie musiał udowodnić, że 
swoją działalnością nie naraża partii 
na ciągłe skandale oraz że nie liczy się 
dla niego wyłącznie chęć autopromo-
cji dla celów wyborczych. Wtajemni-
czeni twierdzą, że uspokojenie partyj-
nych kolegów będzie dla Czerneckiego 
bardzo trudne, a podobno wręcz nie-
możliwe. Nikt nie będzie chciał umie-
rać za Czerneckiego, w sytuacji, kie-
dy do Jarosława Kaczyńskiego dotarła 
informacja, że podczas jego listopa-
dowej wizyty w Nowym Sączu, Ar-
tur Czernecki zamiast uczestniczyć 
w spotkaniach z prezesem partii, był 
w tym czasie widziany w pobliżu kon-
kurencyjnych liderów Solidarnej Pol-
ski na sądeckim rynku. Miał to wi-
dzieć – o czym jest mowa we wniosku 
o odwołanie – nie byle kto, bo ks. pra-
łat Stanisław Czachor. Radni PiS mogą 

mieć więc we wrześniu satysfakcję. 
Niedawno Artur Czernecki trzaskając 
drzwiami opuścił posiedzenie klubu. 
Teraz oni zrewanżują mu się zatrza-
skując za nim drzwi partii.

WOJCIECH MOLENDOWICZ

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

Mieszkasz w Nowym Sączu?
Jesteś osobą bezrobotną? 

Nie ukończyłeś 25 roku życia lub masz ukończone 50 lat?

Zamierzasz założyć własną fi rmę?! 

w ramach projektu „Nowy Sącz – Nowa fi rma”

uzyskasz wsparcie szkoleniowo-doradcze 
oraz 

ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!

Zapraszamy do udziału w projekcie 
Dokumenty rekrutacyjne można składać w dniach:

do dnia 31 sierpnia 2012 r. 

w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146

pokój 307
więcej informacji pod nr tel. 18 442 91 10 wew. 294

oraz na stronie internetowej: www.efs.sup.nowysacz.pl/

Projekt współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SPRAWDŹ SWÓJ 
STAN ZDROWIA!

DIAGNOZA IRYDOLOGICZNA

20-21 sierpnia 2012, 

ul. Królowej Jadwigi, Nowy Sącz

Rejestracja pod nr 

tel. 502-123-539. 

Diagnoza irydologiczna 80 zł.

Specjalista irydolog na podsta-

wie tęczówki (kolorowej części 

oka) oceni stan Twojego zdrowia 

i wskaże narząd, gdzie toczy się 

proces chorobowy. Metoda po-

zwala wykryć początek rozwoju 

choroby, jeszcze przed nastą-

pieniem objawów. Specjalista 

irydolog ukończyła Uniwersytet 

Medyczny w Odessie i ma długo-

letni staż pracy w  specjalności 

irydologia, pediatria, pulmono-

logia i fi zjatria. Stosuje tylko na-

turalne metody i ziołolecznictwo, 

skuteczne w  chorobach nerek, 

układu oddechowego, zaburze-

nia krążenia, nerwicy, bezsenno-

ści, schorzeniach kręgosłupa.

R E K L A M A

Polityka KOLEJNY NUMER DTS UKAŻE SIĘ 23 SIERPNIA

Jestem ponad wami!
Kto za tym stoi

Artur Czernecki: - Zapoznałem się z 
wnioskiem. Otrzymałem go 23 lipca, 
a 30 ustosunkowałem się do niego 
na Zarządzie Okręgowym. Traktuję 
ten wniosek poważnie, ale argu-
menty w nim przytaczane są nie-
prawdziwe i dyskredytują moją oso-
bę. To nie ja osłabiam wizerunek 
członków partii, w tym momencie to 
mój wizerunek został osłabiony. Bo 
czy kreowaniem negatywnego wize-
runku np. pana Wituszyńskiego jest 
to, że sprzeciwiłem się jego indywi-
dualnej decyzji o usunięciu sztanda-
ru Rady Miasta? Pan Wituszyński za-
wdzięcza bycie przewodniczącym 
głosom PO, a teraz mówi się, że to ja 
miałem dla siebie zabiegać o te gło-
sy. To niedorzeczność. Nie widzę też 
w swojej pracy działań konkurencyj-
nych wobec klubu. Apel poległych, 
jaki organizowałem 10 kwietnia 2012 
odbył się o 8.41, a uroczystości zwią-
zane z przybyciem pani Kaczorow-
skiej odbywały się po południu. Jakie 
tu konkurencyjne działanie? Liczy-
łem raczej na słowa podziękowa-
nia, za taką inicjatywę. Zarzuty po-
stawione we wniosku są bardzo dla 
mnie krzywdzące. Brakuje w nich 
jeszcze sprawy z dzieciństwa, gdy 
ukradłem sąsiadowi jabłko z ogród-
ka. Swoją odpowiedź już przedstawi-
łem Zarządowi Okręgowemu. Jeżeli 
chcecie się z nią zapoznać, poproście 
tych, którzy wam wniosek dali do 
wglądu. Nietrudno się domyślić, kto 
za tym stoi. Not. (PEK)
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Dusił i groził 
pozbawieniem życia 
17 i 18–latka padły ofiarą rozboju. 
W nocy 5 sierpnia na ul. Jagiellońskiej 
napadł na nie 24–letni mężczyzna, jak 
się później okazało, mieszkaniec Woj-
narowej. Zaczął dusić kobiety i grozić, 
że pozbawi je życia, jeśli nie dadzą mu 
swoich torebek i telefonów komórko-
wych. Panie w obawie o życie, zrobiły, 
co kazał. Zaalarmowani funkcjonariu-
sze policji zatrzymali napastnika przy 
ul. Ogrodowej. Mężczyzna miał przy 
sobie część skradzionych przedmio-
tów, wskazał także miejsce porzucenia 
torebek oraz telefonu. Za rozbój grozi 
mu od 2 do 12 lat więzienia. 

Złodziej w rowie 
Niezbyt daleko udało się uciec złodzie-
jowi motoroweru honda. Mężczyzna 
stracił panowanie nad pojazdem i wje-
chał do rowu w Żeleźnikowej Wiel-
kiej, wieczorem 2 sierpnia. Dalszą jazdę 
kontynuował już w karetce pogotowia, 
która zabrała go do szpitala z podejrze-
niem złamania miednicy. Na miejscu 
zdarzenia pojawił się właściciel moto-
roweru. Wyjaśnił, że pojazd skradzio-
no mu w rejonie stadniny koni w Na-
wojowej. Próbował złapać złodzieja, ale 
nie udało mu się go dogonić. Sprawca, 
jak się okazało, ma zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych. 

16–latek przygnieciony 
przez windę
Lekarzom w Krakowie nie udało ura-
tować się 16–latka. Zmarł na stole ope-
racyjnym w wyniku ciężkich urazów 
głowy, jakich doznał w swoim domu, 
w Maszkowicach, w windzie. Głowa 
chłopca została przygnieciona między 
drzwiami przemieszczającej się w górę 
windy, a stropem budynku. Z windy 
korzysta matka chłopca, która poru-
sza się na wózku inwalidzkim. 

Nieletni pod wpływem 
narkotyków za kółkiem 
158 gramów marihuany i wagę elek-
troniczną ujawnili policjanci w No-
wym Sączu podczas kontroli pojazdu 
daihastu, którym kierował 16–latek. 
Funkcjonariusze postanowili spraw-
dzić kierowcę. Ich uwagę przykuło 
jego nerwowe zachowanie na widok 
radiowozu. Podczas kontroli zatrzy-
mali 19–letniego pasażera. Nieletnie-
go natomiast przesłuchali w obecno-
ści rodziców. Chłopak odpowie przed 
Sądem Rodzinnym w Nowym Sączu 
nie tylko za posiadanie znacznej ilości 
narkotyku, ale i prowadzenie pojazdu 

bez uprawnień i pod wpływem środ-
ków odurzających. 

[k] Artyści na kortach 
Alosza Awdiejew, Stan Borys, Zbi-
gniew Górny, Anna Guzik, Władysław 
Grzywna, Krzysztof Hanke, Robert 
Janowski, Michał Milowicz (na zdję-
ciu), Maurycy Polaski, Grzegorz Polo-
czek, Henryk Sawka, Ewa Sawka, Piotr 
Skarga, Wojciech Skibiński, Tomasz 
Stockinger – wystąpili przed muszyń-
ską publicznością. Tym razem jednak 
widownia nie podziwiała ich tylko na 
estradzie, w rolach aktorów czy pio-
senkarzy, a na kortach tenisowych. 
Artyści rywalizowali ze sobą podczas 
Turnieju Tenisowego Artystów KLI-
MEK CUP 2012, zorganizowanego po 
raz 4. przez hotel Klimek SPA. Wygrał 
Grzegorz Poloczek. 

5,5 tys. zł oszczędności 
na szkoleniach MORD
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowe-
go w Nowym Sączu rozpoczął realiza-
cje projektu unijnego „Wyższe kwa-
lifikacje – pewniejsza przyszłość na 
rynku pracy”. – W ramach projektu 

można wziąć udział w szkoleniach 
z zakresu kwalifikacji wstępnej kate-
gorii C i D, kwalifikacji wstępnej przy-
spieszonej kategoria D i C, szkoleń 
okresowych kategoria D i C. Będzie-
my organizować również szkolenia 
ADR, szkolenia okresowe kwalifika-
cji D i C oraz kurs kwalifikacyjny dla 
diagnostów i instruktorów nauki jazdy 
– mówi Waldemar Olszyński, dyrektor 
MORD. Uczestnicy projektu ponoszą 
10 proc. kosztów szkolenia. – W przy-
padku kwalifikacji wstępnej jest to 
oszczędność rzędu 5,5 tys. zł – zazna-
cza Olszyński. Projekt przeznaczo-
ny jest dla osób pracujących i nie pro-
wadzących działalności gospodarczej 
z terenu powiatów nowosądeckiego, 
gorlickiego, limanowskiego, suskiego, 
nowotarskiego i miasta Nowego Sącza. 
Nabór na niektóre szkolenia kończy 
się już w połowie sierpnia. Szczegóło-
we informacje dostępne są na stronie 
internetowej http://wyzszekwalifi-
kacje.mord.pl/ lub w Biurze Projektu.

Newag wykona tramwaje 
dla Olsztyna 
Pod koniec sierpnia powinna zostać 
podpisana umowa konsorcjum no-
wosądeckiego Newagu i poznańskiego 
Modertransu na dostawę 15 niskopo-
dłogowych tramwajów dla Olsztyna. 
Pojazdy pojawią się na ulicach stolicy 
Warmii w 2014 r. Zwycięzcę przetargu 
wyłoniono już w styczniu, ale od wy-
niku przetargu odwołały się firmy Pesa 
i Solaris. Solaris zwrócił się do Krajowej 
Izby gospodarczej o powołanie biegłe-
go, który miał sprawdzić, czy niski po-
ziom hałasu zaoferowany przez kon-
sorcjum jest możliwy do osiągnięcia. 
KIO miała trudności ze znalezieniem 
instytucji, która podjęłaby się tego za-
dania. Dopiero w połowie czerwca do 

Izby wpłynęła opinia ekspertów z Po-
litechniki Krakowskiej, którzy osza-
cowali poziom hałasu tramwaju ofe-
rowanego przez Newag i Modertrans 
i ostatecznie KIO odrzuciła argumen-
ty Solarisa i Pesy. Przy okazji podpisy-
wania umowy mają zostać zaprezen-
towane wizualizacje tramwaju. Będzie 
to kolejna wersja Moderusa Gamma.

[k]  Kto założy rannemu 
pierwszy opatrunek 

32 osoby wzięły udział w instruktażu 
z pierwszej pomocy, zorganizowane-
go dla kierowców w ramach akcji „Nie 
bój się ratować życia innym”. Funk-
cjonariusze policji zatrzymywali do 
kontroli kierowców, którzy popełnili 

wykroczenia. Po sprawdzeniu stanu 
trzeźwości i dokumentów zachęcali do 
udziału w instruktażu. Po raz pierw-
szy od 2008 r., odkąd akcja jest prowa-
dzona, 10 zatrzymanych kierowców 
nie było zainteresowanych wzięciem 
w nim udziału, tłumacząc się brakiem 
czasu, zakupami lub kościelnymi uro-
czystościami. – Wszystkim tym, któ-
rzy z „ważnych” powodów odmówili 
wzięcia udziału w instruktażu dedy-
kujemy słynne zdanie płk Nicholasa 
Senn ,,Los rannego spoczywa w rę-
kach tego, kto założy mu pierwszy 
opatrunek” w celu refleksji, zadumy 
i wyciągnięciu wniosków – mówi st. 
sierż. Justyna Basiaga z KMP w No-
wym Sączu. 

SZANUJ SWÓJ CZAS – NA TEJ STRONIE DTS ZNAJDZIESZ ODNOTOWANE WSZYSTKIE WAŻNE WYDARZENIA MINIONEGO TYGODNIA W REGIONIE

Tydzień w skrócie
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TRANSPORT.  Sprawa budowy no-
wej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc, 
Tymbark/Mszana Dolna przyspieszy-
ła, ale bardziej w tempie starej lokomo-
tywy parowej, niż składu TGV. Niemniej 
dobre i to. Polskie Linie Kolejowe ogło-
siły przetarg na aktualizację studium 
wykonalności dla inwestycji, która ma 
skrócić podróż pociągiem z Krakowa do 
Nowego Sącza do 60 minut. Studium 
dotyczy także modernizacji linii kole-
jowej Chabówka – Nowy Sącz. Droga 
do szybkiej kolei nie będzie jednak taka 
szybka. Zanim pociąg pomknie na no-
wym odcinku z prędkością 160 km/h, 
trzeba będzie wyłożyć 5–6 mld złotych. 

– To 3–4 mld taniej niż zakładało 
studium wykonalności wykonane 
swego czasu przez Włochów, któ-
rzy zaplanowali kilka drogich tu-
neli, które sami chcieli wybudo-
wać – mówi orędownik budowy linii 
senator Stanisław Kogut. – Sprawa 
idzie do przodu powoli, bo to gigan-
tyczna inwestycja, ale jestem pe-
wien, że linia zostanie wybudowana. 

60–kilometrowy odcinek zostanie 
wybudowany w przyszłej perspek-
tywie budżetowej Unii Europejskiej 
na lata 2014 –2020. W ramach stu-
dium wykonalności wykonawca bę-
dzie musiał także opracować model 

finansowania i realizacji budowy linii 
w partnerstwie publiczno–prywat-
nym. Termin składania ofert upływa 
26 września, a zamówienie musi być 
zrealizowane w 30 miesięcy od pod-
pisania umowy. 

– Budowa linii ma wielu zwo-
lenników i jest jak nigdy bliska re-
alizacji – dodaje parlamentarzysta 
ze Stróż i były kolejarz. – Wpisana 
jest w rządowy master plan Mini-
sterstwa Infrastruktury i założenia 
programu strategicznego „Transport 
i komunikacja” urzędu marszałkow-
skiego. Mamy też mocne wsparcie 

w Parlamencie Europejskim, bo in-
westycja ma połączyć północ Euro-
py z Bałkanami. 

Projekt budowy nowej linii kole-
jowej, która połączy linię Chabów-
ka – Nowy Sącz z Krakowem nie 
jest odkryciem ostatnich lat. Linię 
transwersalną oddano do użytku 16 
grudnia 1884 r. Cesarsko–Królewskie 
Austro–Węgry planowały już wtedy 
połączenie, o którym tu mowa, ale 
wybuch pierwszej wojny światowej 
zniweczył realizację projektu. W II 
Rzeczypospolitej i PRL nie wracano 
już do niego. (CIUF)

Jeśli w Twojej okolicy, 

najbliższym sklepie, 

punkcie, który odwiedza 

wiele osób, brakuje 

„Dobrego Tygodnika 

Sądeckiego” – daj nam 

znać, dostarczymy tam 

naszą gazetę!

Informacje
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U WA G A :
wakacyjna szkoła pływania 

dla dzieci i dorosłych. Zajęcia 

grupowe i indywidualne.

Nauka pływania i rehabilitacja 

w wodzie dla osób 

niepełnosprawnych.

mgr Tomasz Baliczek 

606-454-948

Dzięki szlachetnym darczyńcom, rodzi-
com dzieci, które bawiły się w ostatnią 
niedzielę w „Ogródku Animacyjnym Sur-
sum Corda” w Miasteczku Galicyjskim; 
dzięki Stanisławowi Kmiecikowi, arty-
ście malującemu nogami; dzięki wspa-
niałym kierowcom zabytkowych pojaz-
dów i dzielnym wolontariuszom Sursum 
Corda, którzy włączyli się do akcji wspar-
cia rehabilitacji Artura Kamieńskiego (na 
zdjęciu na wózku) przez weekend, pod-
czas IV Zlotu Zabytkowych Pojazdów, do 
puszek trafiło 1.115,94 zł. Pieniądze po-
mogą Arturowi w jego walce o powrót do 
sprawności po wypadku.

AKCJA

Jedzie pociąg z daleka
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KONTROWERSJE.  Biegli psychiatrzy 
zbadają, czy mieszkańcy nielegalnego 
domu starców w Żegiestowie mieszka-
ją tam z własnej woli i czy jest konieczne 
umieszczenie ich w profesjonalnych do-
mach opieki. Tak we wtorek, 7 sierpnia, 
postanowił Sąd Rejonowy w Muszynie. 

Sprawa funkcjonowania w Żegiesto-
wie ośrodka wyszła na jaw w maju, 
kiedy targnęła się tam na życie 69–
letnia kobieta. Prokuratura badają-
ca sprawę samobójstwa zaintereso-
wała się funkcjonowaniem placówki. 
Mimo że oficjalnie była zarejestrowana 
jako pensjonat, prokuratura ustaliła, 
że niektóre osoby, w tym niedołężne 
i niepełnosprawne, przebywały tam 
od kilku lat. Opiekowała się nimi wła-
ścicielka domu, jej matka i brat. Gdy 
ustalono, że placówki nie ma w reje-
strze DPS–ów, prokuratura powia-
domiła wojewodę i wystąpiła do sądu 
o wydanie tymczasowego postano-
wienia o u umieszczeniu mieszkań-
ców w domach profesjonalnej opie-
ki społecznej.

***
W ośrodku w Żegiestowie miesz-

ka obecnie osiem osób. Podopiecz-
ni pochodzą m.in. z Krynicy–Zdroju, 
Piwnicznej czy Tarnowa. Najstarszy 
mieszkaniec ma ponad 80 lat. Podczas 
pierwszej rozprawy udało się przesłu-
chać jedynie trzech. Reszta – jak wy-
jaśnia właścicielka domu Ewa Wiktor 
– nie pojawiła się ze względu na zły 
stan zdrowia. W przypadku dwóch 
przesłuchiwanych osób sąd oddalił 
wniosek o umieszczenie ich w profe-
sjonalnym domach opieki.

– Przesłuchania i opinie biegłych 
nie potwierdziły, że te osoby za-
mieszkały w ośrodku w Żegiestowie 
bez własnej woli. Podjęły tę decyzję 
świadomie, dlatego nie ma podstaw, 
aby im zabraniać dalszego pobytu 
w tej placówce – wyjaśnia Zbigniew 
Krupa, rzecznik prasowy Sądu Okrę-
gowego w Nowym Sączu. – W pozo-
stałych sześciu przypadkach biegli 
psychiatrzy stwierdzą, czy te osoby 
są zdrowe psychicznie i potrafią sa-
modzielnie kierować swoim życiem. 

***
Jak zdecydował wojewoda Mało-

polski, właścicielka ma również zapła-
cić karę grzywny w wysokości 10 tys. zł 
za prowadzenie bez zezwolenia domu 
pomocy w Żegiestowie. Ewa Wiktor 
odwołała się od tej decyzji. Cały czas 

utrzymuje, że to nie jest dom starców, 
a jedynie wynajem mieszkań, za któ-
re pobiera opłaty. Są to kwoty od 400 
do 1000 zł. I – jak twierdzi – każdy z lo-
katorów zdecydował się zamieszkać 
w ośrodku z własnej woli. 

– Ludzie, którzy przyszli tutaj 12 
lat temu, byli sprawni, a że się zesta-
rzeli, to co mam zrobić, wyrzucić jak 
chwast przy drodze? – pyta. – Jak ktoś 
przychodzi na dłużej, to spisujemy 
umowę, ustalamy warunki. W ra-
mach opłat, które od nich pobieram, 
mają wikt, opierunek, lekarstwa. 
Wielu z nich nie ma się gdzie podziać. 
Często nie ma się nimi kto zająć. To ja 
mam odmówić im tej opieki? 

***
Zastrzeżeń co do prowadzenia 

placówki nie widzą natomiast pra-
cownicy Ośrodka Opieki Społecznej 
w Muszynie. Podczas rutynowych od-
wiedzin nie wykryto żadnych niepra-
widłowości. Pobyt w placówce chwa-
lą sobie również sami podopieczni 
i nie zgadzają się na przeniesienie ich 
w inne miejsce. Tak jest między inny-
mi w przypadku Kazimierza Gawrola. 

– Jeżeli byśmy byli niezadowoleni, 
to by nas dawno tutaj nie było – mówi. 
– Mamy dobre jedzenie, piękne wido-
ki. Ktoś nagadał głupot, że ludzie gło-
dują, że są bici. A to nieprawda. Nikt 
nas jednak nie zapytał o zdanie.

Kazimierz Gawrol mieszka w pla-
cówce od pół roku. Ma rodzinę, 
ale nie chce być dla nich ciężarem. 
Wpadł w długi. Komornik zajął jego 
pieniądze. 

– Mieszkam teraz tutaj na kreskę, 
ale właścicielka mnie nie wyrzuci-
ła. Jestem jej za to bardzo wdzięcz-
ny i nie rozumiem, dlaczego za jej 
dobroć chce się ją ukarać – dodaje.

***
Przeprowadzki do innego ośrod-

ka nie wyobraża sobie również Janina 
Chodziakiewicz, która mieszka w pla-
cówce od ośmiu lat. 

– Nie zgodzę się na żaden dom 
opieki. Jeśli mnie będą zmuszać, roz-
pocznę głodówkę – zapowiada. – Je-
stem zadowolona, że tu mieszkam. 
Mamy doskonałą opiekę, na czas le-
karstwa i jak trzeba, to jesteśmy za-
wożeni do lekarza. 

Opinia biegłych psychiatrów ma 
być gotowa najwcześniej za miesiąc. 
Wtedy sąd zdecyduje co dalej z miesz-
kańcami ośrodka w Żegiestowie. 

MONIKA CHROBAK

R E K L A M A

Lokatorzy pensjonatu 
w Żegiestowie nie chcą 
mieszkać w DPS
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ROZMOWA. Właściwe podejście 
instruktorów do szkolenia, a nie 
ograniczanie wyjazdu Elek w godzi-
nach szczytu może usprawnić ruch 
w mieście – mówi STANISŁAW LIBER, 
kierownik Ośrodka Szkolenia Kie-
rowców „Lider” w Nowym Sączu.

– Na ostatniej sesji Rady Miasta No-
wego Sącza pojawiła się sugestia, 
aby znacznie ograniczyć, a nawet za-
kazać wyjazdu samochodów nauki 
w godzinach szczytu…

– Ograniczenie swobody wy-
jazdu elek w danych godzinach 
na miasto nie jest do końca możli-
we. Godziny nauki jazdy dostoso-
wujemy do możliwości czasowych 
naszych kursantów. Przykładem 
są uczniowie, którzy nierzadko 
dojeżdżają do Nowego Sącza do 
szkoły i chcą od razu po lekcjach 
skorzystać ze szkolenia. Trudno, 
żeby, kończąc lekcje o 13, czekali 
kilka godzin bezczynnie. Również 
inni narzucają nam godziny spo-
tkań. Klient nasz pan i z tym nie 
dyskutuję. Sprawa również kom-
plikuje się z pracą instruktorów, 
którzy muszą wyjeździć osiem 
godzin dziennie. Co mieliby robić 
w czasie, kiedy byłby zakaz wy-
jazdu na miasto? Żaden instruk-
tor nie zgodzi się na taki system 
pracy. Korki na mieście to nie tyl-
ko wina elek, ale również remon-
tów dróg.
– A Pana osobiście to nie drażni? 

– Oczywiście, że mnie drażni. 
Ale można to inaczej rozwiązać. 
Stawiałbym na właściwe podej-
ście szkolących. Wielu instruk-
torów niepotrzebnie w godzi-
nach szczytu jedzie na przykład 
na mocno załadowane skrzyżo-
wanie i zazwyczaj chce skręcać 
w lewo. A moim zdaniem dobrze 
by było w tym czasie nie jechać na 
skrzyżowanie, a jeśli już się tam 
znajdziemy – jechać prosto lub 
w prawo. Ponadto instruktor po-
winien pomóc jak najszybciej kur-
santowi wyjechać z zakorkowanej 
ulicy, a nie czekać aż sam sobie 
poradzi. A różnie z tym bywa. Ro-
zumiem zatem rozdrażnienie in-
nych kierujących. 

– Możliwy jest w tej sprawie 
kompromis? 

– Tak, tylko potrzebna jest tu-
taj rzeczowa dyskusja wszystkich 
zainteresowanych stron. Rozma-
wiałem z innymi instruktorami 
i są otwarci na rozmowę. Nie ule-
ga wątpliwości, że elki stanowią 
duży problem, ale przecież nie za-
bronimy nikomu prowadzić dzia-
łalności gospodarczej. Każdy ma 
prawo do szkolenia. Tak samo nie 
zgadzam się, aby odbierać prawo 
innym ośrodkom – spoza powia-
tu – aby tutaj szkolili kursantów. 
Jeśli tu się szkolą, to i najczęściej 
tu podchodzą do egzaminu. Mało-
polski Ośrodek Ruchu Drogowe-
go dzięki temu ma większe wpły-
wy. Po co zatem podcinać gałąź, 
na której się siedzi? 

Rozmawiała MONIKA CHROBAK 

Informacje

R E K L A M A

Pielgrzymka na sądecką Górę Tabor 
Tysiące sądeczan wzięło udział w trwających ponad tydzień uroczystościach odpustowych ku czci Przemie-
nienia Pańskiego w parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Ich zwieńczeniem była uroczysta msza święta 
6 sierpnia, którą celebrował ks. bp Andrzej Jeż, ordynariusz diecezji tarnowskiej. Jak obliczyło Radio RDN 
w ciągu 9 dni odpustu 22 księży celebrowało 400 mszy św.

Elki mogą iść na kompromis

Ihar Shehekarevich, Vladzimir Kikko 
i Maryna Drabysheuskaya, dzienni-
karze z Białorusi odwiedzili redakcję 
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”, 
chcąc poznać pracę lokalnych me-
diów. Dzielili się również swoimi do-
świadczeniami. – U nas reporterzy 
nie mają łatwo. Udział w jakichkol-
wiek manifestacjach może skończyć 
się więzieniem. Na szczęście mnie 
się w porę zawsze udawało uciec 
przed mundurowymi – opowiada 
Maryna Drabysheuskaya. Dzienni-
karze przyjechali do Nowego Sącza 
na zaproszenie Małopolskiego To-
warzystwa Oświatowego. 

Dziennikarze z Białorusi w DTS
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23 lipca zmarł pretendent do tro-
nu Saksonii i Polski Maria Emanuel 
Wettin. Urodził się 31 stycznia 1926 r. 
w Ratyzbonie. Sądeczanie jako 
pierwsi przesłali wyrazy oddania na-
stępcy tronu księciu Albertowi. Pre-
tendent do polskiego tronu jest pro-
fesorem historii, ma 78 lat i mieszka 
w Monachium.

– Urodził się Pan monarchistą?
– Nie, kiedyś by mi przez myśl 

nie przeszło, że nim zostanę, ale 
człowiek dojrzewa do pewnych 
rzeczy. Pierwszy raz zetknąłem się 
z monarchizmem w 1997 r. dosyć 
przypadkowo na Wawelu. Podjeż-
dża samochód, wysiada starszy, 
dystyngowany pan, a kustosze Wa-
welu tłumaczą mi, że potomek kró-
lów polskich: Augusta II i Augusta 
III. Miałem wówczas szczęście przy-
witać się z pretendentem do pol-
skiego tronu – Marią Emanuelem.
– Jakie było to pierwsze wrażenie?

– To była kurtuazyjna wymiana 
uprzejmości. Powiedziałem, iż to 
dla mnie zaszczyt poznać następ-
cę Fryderyka Augusta, twórcy no-
woczesnego polskiego przemysłu.
– I tak się Pan zaraził monarchizmem.

– Zaraziłem się nieuleczalnie. 
Kiedy rekonstruowałem regalia 
królów polskich, koronę Bolesła-
wa Chrobrego, zrobił się wokół tego 
szum. Przyjechali do mnie wów-
czas dziennikarze z „Gazety Wy-
borczej”. Notabene chyba jestem 

jednym z niewielu sądeczan, któ-
rzy mieli całostronicowy arty-
kuł w „Wyborczej” i to nie w kon-
tekście jakiejś afery, ale o bardzo 
pozytywnym wydźwięku. Jeden 
z dziennikarzy zażartował wów-
czas, że skoro jest korona, to jesz-
cze potrzeba nam króla. Odpowie-
działem mu z całą powagą, że król 
przecież jest.
– Kto?

– Maria Emanuel, mieszka 
w Szwajcarii, katolik, przyjaciel 
Jana Pawła II, artysta malarz, ban-
kier z zawodu i potomek Jagiel-
lonów. Warto dodać, że linia al-
bertyńska zaczyna się od Barbary 
Jagiellonki, córki Kazimierza Ja-
giellończyka, która wyszła za elek-
tora saskiego.
– Zainteresowało to dziennikarzy?

– I to bardzo. Swoimi kanała-
mi załatwili sobie u niego audien-
cję. Pojechali do Drezna, spóźnili 
się 15 minut, więc Maria Emanuel 
przywitał ich żartobliwym wyrzu-
tem, że spóźnianie się jest przywi-
lejem królów. Wszystko skończyło 
się przyjemnie, bo obiadem i zwie-
dzaniem zamku.
– Dlaczego do spotkania doszło 
w Dreźnie?

– Ponieważ Drezno było stolicą 
królestwa Saksonii. Maria Emanu-
el rezydował tam latem. Miał wy-
najęty apartament w hotelu, ale 

audiencja odbywała się na zamku. 
Zaprowadził gości na grób Augusta 
III i zwrócił dziennikarzom uwa-
gę, że ten król od 1763 r. czeka na 
pochówek na Wawelu. Pokazał im 
urnę z sercem Augusta II i opowie-
dział, że zawsze, kiedy przechodzi 
obok piękna kobieta, słychać jak 
serce bije.
– To ciekawe legendy, ale zawiązanie 
Konfederacji Spiskiej jest faktem. W ja-
kim celu powstała?

– Aby dążyć do przywrócenia 
w Polsce monarchii. Konfederacja 
nawiązuje do Konstytucji 3 Maja, 
która za prawowitych następców 
tronu uznaje tzw. Dom Saski. Kiedy 
szukałem kontaktu z Marią Emanu-
elem, dotarłem do jego brata, dzi-
siaj następcy tronu. Przypuszczam, 
że został przez familię wyznaczony 
do kontaktów z nami.
– Jaki był efekt tych kontaktów?

– Chyba niebagatelny, bo dzięki 
naszemu wysiłkowi, m.in. na stro-
nie Polskiej Akademii Nauk Maria 
Emanuel pojawił się jako następca 
tronu polskiego, którego nikt nie 
kwestionuje.
– Ilu jest w Polsce monarchistów?

– W Konfederacji Spiskiej ok. 
półtora tysiąca, ale generalnie jest 
ich dużo więcej.
– Jakie cele stawia sobie Konfederacja?

– Dążymy do przywrócenia mo-
narchii konstytucyjnej w Polsce.

– Ma Pan świadomość, że dla współ-
czesnych Polaków może to brzmieć 
trochę jak bajka o dobrym królu.

– Dla części. Szczególnie tej wy-
karmionej propagandą PRL–u. Oni 
myślą, że monarchia to jest pańsz-
czyzna i tytuły hrabiowskie.
– Co Pan takim odpowiada?

– Żeby spojrzeli na te kraje eu-
ropejskie, które mają monar-
chię. Okaże się, że one są najlepiej 
rządzone.
– Ale przecież funkcja króla jest w dzi-
siejszych czasach mocno symboliczna.

– Jest taka sama jak prezyden-
ta. I król i prezydent są symbolami 
państwa. Z królami nie ma proble-
mu. Ich się nie wybiera. Są następ-
cy, jest kontynuacja i ciągłość.
– Ale właśnie niedawno zmarł nam 
następca tronu. Polacy zauważyli ten 
fakt?

– W polskiej prasie niestety nie 
zostało to odnotowane.
– A jak by Polacy przyjęli pretendenta 
do tronu polskiego, który przyjeżdża ze 
Szwajcarii i nawet nie mówi po polsku?

– Przepraszam, ale Maria Ema-
nuel doskonale mówił po polsku. 
W czasie II wojny światowej Niem-
cy zamknęli go w obozie koncen-
tracyjnym z Polakami, ironizując, 
że to polski król. Maria Emanuel 
przyznawał się do pewnych braków 
językowych, bo mówiąc po polsku 
przeklinał po hiszpańsku. Właśnie 
podczas pobytu z Polakami w obo-
zie uzupełnił te braki. To była jedy-
na dobra strona uwięzienia.
– A jakie obywatelstwo miał polski 
król?

– Był bezpaństwowcem. Wszyscy 
Wettynowie są bezpaństwowcami.
– Ale jakimś paszportem muszą się 
posługiwać.

– Czerwonego Krzyża. Wetty-
nowie byliby obrażeni, gdyby ktoś 
o nich powiedział, że są Niemcami. 
Przecież Maria Emanuel był naj-
bliższym kuzynem królowej an-
gielskiej. To jest ta sama dynastia.
– Następcą tronu polskiego został 
książę Albert.

– Przesłaliśmy na jego ręce wy-
razy współczucia z powodu śmier-
ci brata.
– A gratulacje?

– Następcy tronu się nie gratu-
luje. Umarł król, niech żyje król! 
Królowi się nie gratuluje, króla się 
uznaje. Przyrzeka się całym sercem 
służyć mu dla dobra Rzeczpospoli-
tej i Domu Saskiego. „Przy Waszej 
Królewskiej Mości stoimy, bo stać 
chcemy!” Król jest tym, który jed-
noczy naród. On nie musi zabiegać 
o polityków, o głosy w wyborach, 
nie musi obiecywać mieszkań ani 
autostrad. On nie rządzi, on panu-
je. Cała jego chwała polega na tym, 
że on jest.
– Książe Albert, w przeciwieństwie 
do swojego poprzednika odwiedzał 
Sądecczyznę.

– I to kilka razy. Spotkał się m.in. 
z burmistrzem Marianem Cyco-
niem w Starym Sączu i prezyden-
tem Krakowa Jackiem Majchrow-
skim. Mamy cały czas nadzieję, że 
Muzeum Domu Saskiego powsta-
nie kiedyś w Starym Sączu.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ

Umarł król. Niech żyje król!
ROZMOWA  z ADAMEM ORZECHOWSKIM, sądeckim monarchistą, marszałkiem Konfederacji Spiskiej.

Pretendent do tronu Saksonii i Polski książę Albert Wettin podczas wizyty 
w Nowym Sączu. FOT. ARCHIWUM ADAMA ORZECHOWSKIEGO

Maria Emanuel Wettin
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Osobistości

NNOOWWYY SSĄĄCCZZ -- CCHHEEŁŁMMIIEECC
uull..PPaappiieesskkaa 1111aa

1188 444400 4466 1155
GGOOŁŁKKOOWWIICCEE DDOOLLNNEE 118811

1188 444400 7755 7744

AAUUTTOOGGAAZZ
Sądeckie Centrum Autogaz

www.farbol.pl
•  FARBY (dachy,

elewacje, wnętrza)
• KLEJE
• SILIKONY, PIANY budowlane
•  IMPREGNATY (drewno, 

kamień, ceramika)

MIESZALNIK FARB I TYNKÓW

•  akrylowych, 
•  silikonowych, 

•  mozaikowych

Nowy Sącz, ul. Głowackiego 38
Tel. 18 441 14 13, Faks 18 444 35 37
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Do sprzedania 
garaż murowany
przy ul. Batalionów 

Chłopskich, za piekarnią 
Harnaś, obok nowo 

budowanego kościoła. 

Tel. 602-732-963

KOLEJNY NUMER DTS UKAŻE SIĘ 23 SIERPNIA
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Opinie

Z 
nany dzienni-
karz „Gazety 
Krakowskiej” 
Stanisław 
Śmierciak ja-
wił się do-

tąd jako człowiek, który 
z aparatem fotograficznym 
w ręku towarzyszył straża-
kom, policjantom i ratow-
nikom w ich niebezpiecz-
nych akcjach, w zwalczaniu 
klęsk żywiołowych, czy ra-
towaniu życia innym. Na 
stare lata jakby nieco od-
szedł od tej tematyki i co 
tydzień w piątkowym ma-
gazynie „GK” przepytując 
emerytowanego oficera dy-
żurnego policji, zapozna-
jąc się z aktami sądowymi 
wyciąga na światło dzienne 
tzw. smaczki obyczajowe. 
Są one na wskroś przesiąk-
nięte erotyką. Ale bardziej 
w stylu light niż hard. Oto 
próbka tej nowej twórczości 
red. Śmierciaka.

Miesiąc temu podczas 
wesela na sądeckiej wsi 
panna młoda na oczach 
świeżo poślubionego męża 
zabawiała się przy sto-
le z muzykiem z kapeli. I jak 

to barwnie i obrazowo ujął 
red. Śmierciak „Krysia ko-
łysała się na kolanach mu-
zyka, gdy po drugiej stro-
nie stołu zjawił się Sebastian 
jej mąż. Krysia już nie tylko 
się kołysała, a wręcz unosiła 
na kolanach muzyka”. Do-
dajmy też, że mąż niewier-
nej żony w końcu zdecydo-
wał się jej przebaczyć.

Z kolei dwa tygodnie 
temu po raz kolejny red. 
Stanisław przedstawił wiej-
skie wesele. W opisie ocie-
rającym się o granice wy-
sublimowanej erotyki tym 
razem niewierna panna 
młoda baraszkuje w krza-
kach ze swoją szkolną mi-
łością. W tym czasie świeżo 
poślubiony małżonek tępo 
patrzy w stół weselny zapi-
jając grzeszną nieobecność 
żony. Po dwóch setkach ru-
sza na poszukiwania poło-
wicy. Widząc zdradę dopro-
wadza w końcu do sądowego 
rozwiązania nieskonsumo-
wanego małżeństwa.

Tak oto w sposób barw-
ny, pełen napięć, zwro-
tów akcji, opisów obycza-
jów godnych Kmietowicza 
znany sądecki dziennikarz 
uprawia dziennikarstwo 
śledczo–obyczajowe.

Z lubością, a i może per-
wersją, zapoznaje się z akta-
mi sądowymi i wspomnie-
niami policyjnego oficera 
dyżurnego. Z tego wszyst-
kiego dla uważnego czytel-
nika „Gazety Krakowskiej” 
wyłania się obyczajowy 

obraz sądeckiej wsi. Ale ob-
raz jak najbardziej zafałszo-
wany, jednostronny, by nie 
powiedzieć antywiejski. Re-
daktor Śmierciak jest wni-
kliwym obserwatorem, dla-
tego zaiste dziwi mnie, że 
jedynie na wiejskich we-
selach dochodzi do gor-
szących scen i erotycznych 
wybryków. Nie dostrzega 
ich na miejskich weselach. 
A przecież w swojej 40–let-
niej pracy dziennikarskiej 
obsłużył setki ślubów, kil-
kadziesiąt wesel i z niejed-
nego weselnego stołu ja-
dał. Bo raczej nie popijał, by 
mieć dobry wzrok do śle-
dzenia świeżo poślubionych 
par młodych. Być może re-
daktora Śmierciaka, któ-
ry całe życie przemieszkał 
w Nowym Sączu fascynu-
je plebejskość. Natural-
na i pachnąca świeżość ciał 
młodych wiejskich dziewek 
z urodą najczęściej o nie-
bo lepszą niż miejskich bez-
pierśnych panien z dobrych 
domów. 

Panie redaktorze niech 
Pan się śpieszy, bo takich 
dobrze zbudowanych uro-
dziwych kobiet na wsi jest 
już coraz mniej. Wybiera-
ją lepsze życie w miastach 
lub za granicą. Zresztą i ta-
kich wesel, jakie Pan opisuje 
będzie coraz mniej, bo teraz 
modne są domy weselne, 
a w nich o występki coraz 
trudniej. Weselnicy przesta-
li już się nawet tłuc między 
sobą. Giną obyczaje.

Co komentuje 
elektorat

M 
ój są-
siad zza 
siedmiu 
płotów 
– Tomek 
– jest 

bodaj najwnikliwszym Czy-
telnikiem naszej gazety, 
a w szczególności tej rubryki. 
Dzięki niemu prowadzę bez-
płatne badanie czytelnictwa 
i jakości oferowanego towaru. 
Przy okazji wiadomo, czym 
faktycznie żyją ludzie miesz-
kający nieco dalej niż na są-
deckim rynku. A Czytelnika 
byle czym opędzić się nie da. 
Kiedy mi słabiej pióro podaje, 
Tomek się krzywi, jakby się 
najadł kwaśnych papierówek 
z jabłoni od Ligęzy. Medal 
(nie tylko olimpijski) jak wia-
domo ma jednak dwie stro-
ny, więc jak Tomek wynajdzie 
tu coś zabawnego, albo mile 
trafiającego w jego gusta, to 
krzyczy już z daleka albo trą-
bi przejeżdżając swoim zielo-
nym fiatem punto. Choć To-
mek pochodzi z Bydgoszczy 
– sprowadził się w nasze stro-
ny z miłości, nie dla pienię-
dzy – to uważnie interesu-
je się wszystkim, co się wokół 
dzieje. Patrzy, czyta i ko-
mentuje. A ode mnie wyma-
ga, żebym był zawsze w wy-
sokiej formie. Nawet wtedy, 
kiedy jestem w formie kiep-
skiej. Coś jak Usain Bold – na-
wet jakby miał gips na nodze, 
musi wygrać z całym światem 
na setkę. Niemożliwe? Tłu-
maczę mu więc jak komu do-
bremu: Tomek, nawet towa-
rzysz Stalin miewał gorsze 
dni, a co dopiero powiatowy 
komentator!

No więc mój kolega Tomek 
zauważył, że problem jazdy 
elek w centrum miasta w go-
dzinach szczytu jest ważny, 
ale blednie przy innym zja-
wisku. Choćby bowiem nauki 
jazdy jeździły w kółko dzień 
i noc, i zrzuciły cały zapas pa-
liwa, to i tak nie są w stanie 

nauczyć niektórych kursan-
tów, że ulica jednokierun-
kowa to taka, którą jeździmy 
tylko w jedną stronę. W dru-
gą nie jeździmy. To teoria. 
W praktyce są takie dzielni-
ce Nowego Sącza, gdzie nie-
mal wszyscy jeżdżą pod prąd, 
jakby nigdy wcześniej nie sie-
dzieli w elce. Momentami to 
nawet zabawnie wygląda, 
kiedy kierowcy (i kierowczy-
nie również) masowo pcha-
ją się na czołówkę sznura sa-
mochodów, jakby ustawione 
tam znaki były tylko wystro-
jem miasta, a nie obowią-
zującym prawem. Ktoś jed-
nak tym kierowcom wydawał 
prawo do jazdy, nawet jeśli 
sprawiają wrażenie, że kurs 
praktyczny odbywali, trenu-
jąc traktorem na miedzy.

Tak oto Tomek, obserwa-
tor życia naszego powsze-
dniego, pisze – a raczej wy-
głasza – codziennie swoje 
felietony. Szkoda, że nie za-
mieszcza ich na jakimś porta-
lu w rubryce komentarze, bo 
wreszcie zrobiłoby się cieka-
wie. Na przykład dla Tomka 
ciekawa nie jest próba wyklu-
czenia z PiS Artura Czernec-
kiego. „A niech się pozabijają 
nawet, nam nic z tego powo-
du nie przybędzie” – wzrusza 
ramionami Tomek zza sied-
miu płotów. „Politycy coś 
muszą robić latem, żeby wy-
borcy o nich nie zapomnieli”. 
I to jest zdrowe podejście po-
wiatowego elektoratu do par-
tyjnej burzy w środku lata.

Redaktor Śmierciak fałszuje 
obraz sądeckiej wsi

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej
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Choćby nauki jazdy 
jeździły w kółko 
dzień i noc, i zrzuciły 
cały zapas paliwa, to 
i tak nie są w stanie 
nauczyć niektórych 
kursantów, że ulica 
jednokierunkowa to 
taka, którą jeździmy 
tylko w jedną 
stronę.
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Dziedziniec Domu , Orat riu, o m

w programie

muzyka sakralna od œredniowiecza do wspó³czesnoœci

Stowarzyszenie Akademia Ars Vitalis
serdecznie zaprasza na

ur cz st  k nce t
o y y o r

m.in. chora³ „Nieszpory Gregoriañskie” z udzia³em scholi Benedyktynów w Tyñcu 

 pod przewodnictwem opata tynieckiego O. Bernarda Sawickiego OSB,

 oraz solistów miêdzynarodowych scen operowych i koncertowych:

Urszula Rojek sopran (Wiedeñ), Lorena Espina - mezzosopran (Buenos Aires-Argentyna)

Piotr Rachocki  tenor (Opera Œl¹ska - Bytom), Augusto Caruso - tenor (Rio de Janeiro - Brazylia),

Megumi Otsuka - pianistka, kompozytorka (Tokio - Japonia)

Orkiestry Dêtej  z Siedlisk k/Bobowej pod dyrekcj¹ Jana Zygmunta

Chóru Ma³opolanie z Moszczenicy  pod dyrekcj¹ Wandy Godek

Ods³oniêcie statuetki œw. Benedykta  patrona zjednoczonej Europy, autorstwa Roberta Motyki.

 Prezentacja Bractwa Rycerskiego z Bobowej.

Prowadzenie koncertu Barbara Kowalska

Koordynacja projektu Wies³awa Rojek

Urz¹d Marsza³kowski
woj. Ma³opolskiego

Burmistrz Miasta
i Gminy Bobowa

Wójt Gminy
Moszczenica

Proboszcz Parafii
Rzymsko-Katolickiej

w Ptaszkowej

Tartak Pêkala
"Cieniawa Dwór"

Imprezê wspieraj¹:

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Urzêdu Marsza³kowskiego woj. Ma³opolskiego.

WSTÊP  WOLNY

Mile widziane datki na cele statutowe Stowarzyszenia Akademia Ars Vitalis,, ,,
oraz panie w ,,kapeluszowych lub œredniowiecznych kreacjach  a panowie w ,,rycerskim wydaniu .

Po koncercie grillowanie z towarzyszeniem muzyki biesiadnej.

 

 

04-8-2012 stadion przy MOSiR Mistrzostwa Polski Par Strongman 

05-8-2012 
godz. 1000 

Tylicz, Domki w Lesie Turniej siatkówki plażowej 

05-8-2012 
godz. 1600 

Deptak Gala cygańska 

05-8-2012 
godz. 2000 

kościół zdrojowy Przeboje z repertuaru Bernarda Ładysza 

10-8-2012 
godz. 1700 

Pijalnia Jana 
„Jest takie miejsce” 

Wystawa malarstwa, rysunku, rzeźby, poezji 

od 11-8-2012 
do 12-8-2012 

Tylicz – Farma LaMa Zawody Konne 

od 11-8-2012 
do 12-8-2012 

 60-lecie GOPR oraz 60-lecie krynickiej grupy GOPR 

11-8-2012 
godz. 1600 

PATRIA 

wernisaż wystawy "O wizycie, która zakołysała Krynicą" 
wystawa z okazji 75. rocznicy podróży poślubnej holenderskiej 

następczyni tronu do Polski oraz koncert pt. "Cudowne głosy magicznej 
Patrii" - czyli przeboje z repertuaru Jana Kiepury i Marty Eggerth w 110. 

rocznicę urodzin Jana i 100. rocznicę urodzin Marty 
(wejście jedynie za zaproszeniami) 

od 11-8-2012 
do 18-8-2012 

Pijalnia Główna 
Deptak 

46 FESTIWAL IM. JANA KIEPURY 

 

WARSZTATY, ZAJĘCIA PLASTYCZNE I WYKŁADY

Wakacyjne czwARTki Warsztaty 
plastyczne dla dzieci 5 -10 lat.
Zapisy - Dominika Jarmolińska, 
tel. 18 534 06 77
Termin: 9,16 sierpnia, godz. 12.00 - 13.30.
Sala edukacyjna, II piętro. Wstęp: 5 zł

Plastyczna debata na końcówkę lata
Warsztaty plastyczne dla dzieci 5-12 lat.
Termin: 22 - 24 sierpnia, 
godz. 14.00 - 15.30.
Sala edukacyjna, II piętro. Wstęp: 5 zł

„Made in Nowy Sącz”
Wystawa w ramach projektu „Sztuka 
współczesna narodów dawnej monarchii 
Austro-Węgierskiej”.
Wernisaż: 10 sierpnia (piątek), godz. 18.00. 
Czas trwania: do 26 sierpnia.
Sala: I i II piętro. Wstęp wolny. 
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58. wycieczka PTT-SUTW
PTT o/Beskid zaprasza na wycieczkę autokarową stu-
dentów i sympatyków SUTW. 12 sierpnia 2012 – Kalwaria 
Zebrzydowska-Wadowice-Inwałd. Koszt - dorośli 25 zł, 
dzieci 15 zł. Dodatkowo opłata 15 zł za bilet ulgowy zbio-
rowy do parku miniatur w Inwałdzie.
Zbiórka uczestników Nowy Sącz, MOK - Al. Wolności 
g.7:45. Odjazd autokaru g.8. Ilość miejsc ograniczona. 
Zgłoszenia i informacja sekretariat SUTW ul. Jagiellońska 
18, tel. 18/443 57 08.

VII Sentymentalna Podróż 
Teatru Robotniczego
MOK w Nowym Sączu zaprasza na VII Sentymentalną po-
dróż Teatru Robotniczego w drodze do jubileuszu 90-le-
cia. Podczas „podroży” będzie można obejrzeć fragmenty 
spektakli z lat 2009-2012: „Przyjaciel wesołego diabła”, 
„Zemsta”, „Tryptyk Rzymski” i „Kopciuszek”.
Początek 16 sierpnia(czwartek) g. 18, 
Sala Kameralna MOK.



M A T E R I A Ł  P R O M O C Y J N Y

Smuk³y i stylowy telewizor 3D Full HD

KDL-46NX720

46” 5 700

3 999

R E K L A M A
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Sport

PO LIMANOVII UNIA TARNÓW
Wychowanek Sandecji Nowy 

Sącz Fabian Fałowski od tego se-
zonu reprezentuje barwy Unii 
Tarnów. 19 –latek zdążył już za-
debiutować w wygranym meczu 
„Jaskółek” z Wisłą Płock. Fałow-
ski, choć należy do najzdolniej-
szych sądeckich piłkarzy młode-
go pokolenia, do macierzystego 
klubu szczęścia nie ma. Repre-
zentował już Lubań Maniowy 
i Limanovię. 

SIATKARSKI GWIAZDOZBIÓR
Mistrz Polski, Resovia Rze-

szów rozegra w Nowym Są-
czu pokazowe spotkanie. Mecz 
zaplanowano na 1 września o 
godz. 16. W składzie mistrzów 
zobaczymy reprezentantów 
Polski Zbigniewa Bartmana, 
czy Krzysztofa Ignaczaka. Ry-
walem rzeszowian będzie ze-
spół z Kielc, który niedawno 

ogłosił rezygnację z gry w Plus 
Lidze, ale teraz powstaje jak fe-
niks z popiołów. Dzień wcze-
śniej wieczorem Resovia prze-
prowadzi trening na hali przy 
ul. Nadbrzeżnej. Bilety na mecz 
można już rezerwować pod ad-
resem email: biuro.degie@
wp.pl. Pula wejściówek jest 
ograniczona.

RUSZA III I IV LIGA
W najbliższy weekend rusza-

ją rozgrywki w III i IV lidze. Po-
prad Muszyna na inaugurację 
podejmie Bocheński KS (sobota 
godz. 17), a Limanovia zagra na 
wyjeździe z Granatem Skarżysko 
Kamienna. W IV lidze tarnow-
sko–nowosądeckiej tylko rezer-
wy Sandecji będą szukać punk-
tów na własnym boisku (LKS 
Nowa Jastrząbka niedziela, godz. 
17.30). Reszta sądeckich drużyn 
gra na wyjeździe. 

Już tylko Paweł Górka z Nowego 
Sącza może obronić honor Pol-
ski i wywalczyć brąz w Wyścigo-
wych Motocyklowych Mistrzo-
stwach Polski w klasie Superstock 
1000. O pierwsze miejsce walczą 
bowiem łeb w łeb Francuz Gwen 
Giabbani i Czech Michal Filla. 
Dzielą ich zaledwie dwa punk-
ty. Teoretycznie do walki o tytuł 
włączyć się może jeszcze Andy 
Meklau, ale to tylko czysta ma-
tematyka. Austriak będzie musiał 
raczej oglądać się na sądeczani-
na, bo Paweł Górka czyha w kla-
syfikacji tuż za nim. W ostatniej 
rundzie WMMP motocykliści wy-
startują na torze w Poznaniu. Je-
dynym zresztą w Polsce przy-
stosowanym do ekstremalnego 
ścigania się na sportowych mo-
tocyklach. Tego toru nie powin-
niśmy się wstydzić, bo choć na 
zorganizowanie Grand Prix For-
muły 1 Poznań nie ma szans, to 
przy detalach projektowych toru 

doradzał nam sam Bernie Eccle-
stone, rozdający karty w Formu-
le 1. Inna sprawa, że było to po-
nad 30 lat temu. Większość rund 

WMMP rozgrywanych jest na to-
rach czeskich (Brno i Most) oraz 
na Slovakiaringu na Słowacji. 
 (R)

– O inauguracji I ligi piłkarze Sande-
cji chcą jak najszybciej zapomnieć. 
Jednorazowa wpadka, czy zwiastun 
problemów?

– To nie był pierwszy mecz, bo 
musi pamiętać również o poraż-
ce w Pucharze Polski z Górnikiem 
Wałbrzych. Za wysokiej. Mecz z Za-
wiszą znam tylko z relacji, ale po-
rażka 5:0 również była zbyt wy-
soka. Kiedy popatrzymy na linię 
obrony złożonej z samych nowych 
piłkarzy, to mamy po części odpo-
wiedź na pytanie – skąd takie man-
to. Trudno po jednym meczu oce-
niać oczywiście formę zespołu. Musi 
trochę wody w Kamienicy upłynąć 
zanim to wszystko się zazębi.
– Trudno wchodzić w skórę trene-
ra Jarosława Araszkiewicza, ale może 
zbyt gruntownie przebudowano skład? 

– Być może, ale nie chcę komen-
tować decyzji trenera Araszkiewi-
cza, bo ma do nich suwerenne pra-
wo. Faktem jest jednak, że tak duże 
zmiany w składzie czynione są za-
zwyczaj przed rundą wiosenną, kie-
dy nowa drużyna ma możliwość 
rozegrania kilkunastu sparingów. 
Przed jesienną rundą nie ma na to 
czasu. Mam nadzieję, że Sandecja 
odpali. Jeśli już doszukiwać się błę-
dów w budowaniu kadry, to trze-
ba cofnąć się bardziej w przeszłość. 
Zbyt lekką ręką zrezygnowano 

swego czasu z zawodników, którzy 
pomogli zrobić w ubiegłym sezonie 
świetny wynik Kolejarzowi Stróże. 
Mam na myśli choćby Macieja Ko-
walczyka, czy Tidiane Niane. Czas 
pokazał, że to był błąd. Zbyt łatwo 
odstawiono na boczny tor Mariusza 
Różalskiego, a przecież to był jeden 
z najlepszych, jeśli nie najlepszy, 
bramkarz w I lidze. Potem narodziła 
się koncepcja, żeby w bramce stanął 
młodzieżowiec. Teraz sprowadza się 
Sebastiana Kosiorowskiego, przeciw 
któremu osobiście nic nie mam, ale 
w Górniku Wieliczka po prostu nie 
błyszczał. A Różalski szuka klubu.
– Trener nie zawsze ma takich zawod-
ników, jakich chce, a Sandecja to nie 
jest Real Madryt.

– Fakt, ale czasem błędów można 
uniknąć. Kiedy Sandecja miała trzy 
lata temu szansę awansu do ekstra-
klasy, optowałem za wzmocnie-
niem drużyny napastnikiem Pio-
trem Rockim. To w tym czasie był 
dla nas idealny zawodnik. Oglą-
dałem go w akcji w Podbeskidziu. 
Wspomnę tylko mecze z Wartą Po-
znań i Wisłą Płock, które wtedy 
Sandecja zremisowała. Z Rockim 
w składzie mogliśmy mieć czte-
ry punkty więcej i awansować. 
Do transferu nie doszło z różnych 
względów, choć zawodnik był już 
w Nowym Sączu na rozmowach.

– Poszło o pieniądze?
– Po części być może również, ale 

czasem lepiej zapłacić więcej war-
tościowemu piłkarzowi, a uszczu-
plić w zamian kadrę. Jeden zamiast 
dwóch, czy nawet trzech średnia-
ków. Oczywiście trener ma prawo 
do zmian i on decyduje, ale potem 
jest rozliczany z wyników.
– Na co będzie stać Sandecję w tym 
sezonie?

– Trudno powiedzieć. Nowy za-
wodnik musi wejść w chemię z ki-
bicami, wrosnąć w drużynę, utożsa-
mić się z zespołem. To się nie dzieje 
w pół roku. Po pół roku piłkarz od-
robi swoje i znika. Może trochę 
za wcześnie zrezygnowano z Jana 
Frohlicha? Był coraz starszy, po-
pełniał błędy, ale był liderem i trzy-
mał mimo wszystko tę obronę. Teraz 
w zespole nie ma lidera, ale mam na-
dzieję, że wyłoni się z drużyny sam. 
Sandecji życzę, by zaczęła grać na 
satysfakcjonującym poziomie. Dla 
kibiców, którzy zawsze byli 12 za-
wodnikiem i dla siebie. Przez ostat-
nie lata zbudowała markę, którą 
szkoda byłoby zaprzepaścić. Liga 
jest w tym sezonie mocniejsza niż 
w ubiegłym i będzie to trudne, ale 
Araszkiewicz to dobry szkolenio-
wiec, otoczony sztabem ludzi, któ-
rzy znają się na piłce.

Rozmawiał (KW)

SPR INTEMPaweł Górka zaatakuje
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Sandecja lekką ręką pozbyła się 
dobrych piłkarzy
ROZMOWA  z trenerem MARIANEM TAJDUSIEM, byłym asystentem Dariusza Wójtowicza w Sandecji, szkoleniowcem Limanovii, 
a dziś trenerem KS Zakopane.

Sandecja pozbyła się Kowalczyka i to był błąd
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Na koniec tygodnia

www.novasandec.pl
Księgarnia Internetowa Kup Teraz

ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz, biuro@novasandec.pl

Anioły Mojego Dzieciństwa

R E K L A M A

Senator i kumaki
Nie może być w Polsce tak, że żabka jest ważniej-

sza od tysiąca miejsc pracy (…) Ja rozumiem ochro-
nę przyrody, kiedyś zbierałem na drogach kumaki, bo 
one tam po burzach wychodziły – wtedy niektórych 

na bożym świecie nie było. A teraz to myśmy wpa-
dli w jakąś, nie wiem, anomalię, psychozę. Stara pięt-
nastka UE już sobie wszystko zrobiła, a teraz z nas chce 
zrobić zaścianek.

 Wystąpienie senackie Stanisława Koguta 
w sprawie obszarów Natura 2000 

ROZMOWA.  – W Nowym Sączu rzą-
dzi hip–hop uliczny. Zdarza się, że 
zespoły odwołują swoje koncer-
ty z powodu nikłego zainteresowania 
– twierdzi Marek Klimczak (Maron), 
który wraz z Maksymilianem Wię-
cławkiem (Maxiu) tworzą hip–hopo-
wy duet M&M. Na swoim koncie mają 
już pierwszą płytę „Retrologia”, wy-
daną w ubiegłym roku. Mimo świa-
domości, że na hip–hopie raczej nie 
zbiją kokosów, przygotowują kolej-
ny krążek. 

– Jak wyglądały wasze pierwsze kroki 
w hip–hopie?

Maxiu: – Moją przygodę z muzy-
ką zacząłem dużo wcześniej, bo ja-
kieś 5 lat temu. Była to jednak twór-
czość, która lądowała w szufladzie. 
Kiedy w ferie ubiegłego roku na-
wiązałem kontakt z Maronem, po-
rzuciłem swój solowy projekt i za-
częliśmy wspólnie działać. I to było 
właściwe posunięcie – po dwóch 
miesiącach powstała nasza debiu-
tancka płyta „Retrologia”. 
 – W Nowym Sączu nie jesteście jedyni, 
jaki więc był odzew na krążek?

Maron: – Raczej pozytyw-
ny. Pierwszy koncert zagrali-
śmy oczywiście w Nowym Sączu, 
w kwietni ubiegłego roku. Wów-
czas poczułem odpowiedzialność 
za naszą muzykę. Kiedy usłysza-
łem, że po koncercie publiczność 
krzyczy refren jednej z piosenek, 
wiedziałem jedno – to, co zaczęli-
śmy robić razem, ma sens. 

Maxiu: – Wiem, że może zabrzmi 
to jak banał, ale uzupełniamy się. Ja 
zajmuje się produkcją i dźwiękiem. 
Jeśli chodzi o teksty, to tutaj swoje 

pole do popisu ma Maron, chociaż 
ja też się udzielam.

Maxiu: – Obserwuję rzeczywi-
stość i staram się opisać ją w iro-
niczny sposób. Nie chcemy po-
dawać publiczności wszystkiego 
wprost na talerzu. Tekst musi po-
siadać drugie dno.
– Ciężko jest być hip–hopowcem 
w Nowym Sączu, w Polsce? 

Maxiu: – Z samej twórczości ra-
czej trudno wyżyć. Udaje się to tym 
z czołówki polskiej sceny hip–ho-
powej. Obecnie studiuję filologię 
hiszpańską we Wrocławiu, cho-
ciaż dalej tworzymy i gramy kon-
certy. Z kolei Maxiu zamierza po 
Technikum Elektrycznym studio-
wać produkcję dźwięku również 
we Wrocławiu.

Maxiu: – Mam wrażenie, że sąde-
czanie to trudna grupa docelowa. 

Gusta mają bardzo zróżnicowane. 
W naszym mieście rządzi hip–hop 
stricte uliczny. Zdarza się, że nie-
które zespoły muszą odwoływać 
swoje koncerty z powodu nikłego 
zainteresowania. My postawiliśmy 
na różnorodność i zawsze cieka-
wi jesteśmy reakcji osób przycho-
dzących na koncerty. Lubimy po-
eksperymentować z jazzem czy 
soulem.
– Wydanie drugiej płyty ma sens?

Maxiu: – To, co robimy, jest czę-
ścią nas. Chcemy tworzyć i roz-
wijać się – i to ma sens. Pierw-
sza płyta powstała w ciągu dwóch 
miesięcy, praca nad drugą zajmuje 
już nam więcej czasu. Ale na pew-
no się ukaże, a jej premiera będzie 
mieć oczywiście miejsce w No-
wym Sączu. 

Rozmawiał RAFAŁ GAJDOSZ

Gdzie jest krzyż?!
– Ludzie nie chcą w to uwierzyć, ale złe duchy umieją np. wysłać sms–y – mówił ks. 
Michał Olszewski, egzorcysta, w wywiadzie dla tygodnika „Wprost”. Czy to zły duch, 
czy karcący palec Boży wysłał sms posłowi Ruchu Palikota Arturowi Dębskiemu pod-
czas konferencji prasowej w Nowym Sączu, w momencie gdy mówił o stanowisku Ruchu 
względem Kościoła?  Poseł wraz z kolegami ze swej partii odwiedził Sądecczyznę w ra-
mach akcji „Biuro w Ruchu”. Zanim wjechali ze swą pomarańczową przyczepą campin-
gową na sądecki Rynek, by posłuchać o problemach mieszkańców, spotkali się z dzien-
nikarzami i dzielili się swoimi spostrzeżeniami z dotychczasowych postojów biura na 
południu Małopolski: Podhalu i w Limanowej. Jednym z postulatów, jakie chcieliby przed-
stawić po tej wizycie rządzącym to bezpłatna karta komunikacji miejskiej dla bezrobot-
nych, by za darmo mogli jeździć w poszukiwaniu pracy. – Tu jest za duże bezrobocie 
– zauważyli posłowie. Za duże ich zdaniem za to korzyści czerpią księża, których para-
fie się rozrastają i przyjmują turystów, pielgrzymów, stanowiąc konkurencję dla pensjo-
natów. Domagają się, aby ich działalność została tak samo opodatkowana. – Zdajemy 
sobie sprawę, na jakim terenie jesteśmy i jak bardzo Kościół jest wpływowy na Sądec-
czyźnie. Ale proszę uwierzyć, nie walczymy z krzyżem, bywamy w kościele, nigdy nie 
sprofanujemy krzyża. Chcemy tylko uczciwości dla wszystkich – mówił Dębski. W mo-
mencie, gdy wypowiadał te słowa na sali rozległ się dźwięk jego telefonu – skandowanie 
„Gdzie jest krzyż?!”. Taki sygnał ma ustawiony jako sygnał przychodzącego smsa. Czyż to 
nie cynizm panie pośle? – Nie, to pamiątka z imprez na Krakowskim Przedmieściu, któ-
re organizowało jedno z prawicowych ugrupowań. Byłem tam każdego 10. dnia miesią-
ca. Tylko po drugiej stronie – tłumaczył się Dębski. (WÓL)

SMS

PRZECZYTANE

Z hip–hopu trudno wyżyć
TRZY PYTANIA  do PAWŁA MAJOCHA, 
dyrektora Centrum Kultury w Krynicy–
Zdroju i Festiwalu im. Jana Kiepury.

– Czy Festiwal już jest dopięty na 
ostatni guzik? 

– Jako profesjonalista odpo-
wiadam, że nie, bo zawsze można 
przygotować, zrealizować „coś” 
efektowniej, mądrzej, skuteczniej. 
W chwili obecnej negocjujemy już 
tylko bezdeszczową pogodę. 
– Na jak liczną publiczność jest Pan 
przygotowany?

– Będziemy realizować wspólne 
święto dla osób kochających mu-
zykę, choćby przyszła tylko jedna 

osoba, choć już wiemy, że na chwi-
lę obecną razem z nami świętować 
będzie kilka tysięcy osób. Dzię-
kujemy wszystkim osobom, które 
nam już zaufały. Z serca zaprasza-
my wielbicieli muzyki na najwyż-
szym poziomie.
– Są jeszcze bilety na koncerty? 

– W naszym tegorocznym pro-
gramie festiwalowym znajdu-
ją się koncerty, na które są jesz-
cze dostępne bilety, choć ku naszej 
uciesze, z każdym dniem przybli-
żającym nas do rozpoczęcia 46. Fe-
stiwalu im. Jana Kiepury – ilość ta 
zmniejsza się. 

Rozmawiała (PEK) 

Na Festiwal już tylko 
negocjujemy pogodę


