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organizator: Regionalny Oœrodek EFS w Nowym S¹czu, tel. 18 442 01 99
szczegó³y i zapisy na stronie internetowej

Rozmowa z prezydentem Nowego Sącza
Ryszardem Nowakiem L str. 13.
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– Co Pan myśli, kiedy czyta informacje, że
może Panu grozić do trzech lat więzienia?
Porozumienie organizacji kombatanckich
domaga się od wojewody złożenia doniesienia do prokuratury, że propaguje Pan
w Nowym Sączu komunizm.
– Zastanawiam się, dlaczego sami tego
nie zrobią, tylko namawiają wojewodę.
Jeśli zaś chodzi o te trzy lata więzienia, już
ustaliłem, kto będzie przynosił mi paczki.

Koleją w godzinę do
Krakowa?
L str. 4

GAZETA BEZPŁATNA
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Nie może być PiS opozycją
do prezydenta z PiS–u
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Z drugiej strony
TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

K A R T K A Z K A L E N DA R Z A
4 PA Ź D Z I E R N I K A
1448 – kardynał Zbigniew Oleśnicki wydał akt erekcyjny podnoszący kościół św. Małgorzaty w Nowym Sączu do godności
kolegiaty.

7 PA Ź D Z I E R N I K A
2 0 0 3 – most nad Kamienicą
w Nowym Sączu otrzymał imię
Adama Michalewskiego – strażaka, który 18 stycznia 1945 r. ocalił ten obiekt przed zniszczeniem.

1 9 9 6 – otwarto oczyszczalnię
ścieków w Nowym Sączu. Wybudowana przez szwedzką firmę Purac Nordic AB kosztowała 23 mln zł.

8 PA Ź D Z I E R N I K A
1 9 5 6 – na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w Krynicy
uchwalono przywrócenie nazwy
Deptak w miejsce dotychczasowej Alei Stalina.

5 PA Ź D Z I E R N I K A
1655 – do Nowego Sącza dotarł
najazd króla Szwecji Karola Gustawa, powszechnie nazywany
Potopem Szwedzkim. Okupacja
trwała 40 dni.
6 PA Ź D Z I E R N I K A
1996 – Jan Paweł II wyniósł na
ołtarze jako błogosławioną Marcelinę Darowską (1827–1911),
współzałożycielkę zgromadzenia
ss. niepokalanek oraz inicjatorkę powstania Białego Klasztoru
w Nowym Sączu.

Nie czuję się zblokowana
żadnym stylem
L U D Z I E . Nigdy w życiu nie pobierała lekcji śpiewu. Ale – jak mówią
jej koledzy z zespołu The Otherside – może to i dobrze, bo dzięki
temu głos 20–letniej sądeczanki
Agnieszki Pasek brzmi ciekawie.
– Nie czuję się zblokowana żadnym stylem – mówi wokalistka. – Za to moi koledzy: Paweł
Gmernicki (gitara) i Bogusław
Wróbel (fortepian) są już zawodowymi muzykami i świetnie
mi się z nimi pracuje – dodaje.
Agnieszka nie tylko śpiewa, ale
sama też komponuje i pisze teksty piosenek. Jeden z pierwszych
autorskich utworów grupy The

Otherside – „Returns” – cieszy się dużym uznaniem wśród
internautów. Można go posłuchać na youtube.com, ale również znalazł się na liście przebojów radia RDN Małopolska.
Zespół właśnie pracuje nad swoją pierwszą płytą. – Tworzymy soulowe–jazzowe kawałki.
Chcemy, by nasza płyta była po
prostu klimatyczna – mówi sądeczanka. Wokalistka pisze dla
siebie teksty po angielsku. Na
pytanie, dlaczego nie po polsku, odpowiada: – W ten sposób
mogę dotrzeć do większej liczby odbiorców.
(CANTO)

9 PA Ź D Z I E R N I K A
2005 – w pierwszej turze wyborów prezydenckich najwięcej głosów w regionie otrzymał
Lech Kaczyński (107 646). Na
Donalda Tuska głosowało 50 251
wyborców.
1 0 PA Ź D Z I E R N I K A
1 9 6 8 – w sanatorium w Foluszu k. Gorlic zmarł Epifan Drowniak, bardziej znany jako Nikifor Krynicki – łemkowski malarz
prymitywista.

W Y ŁOW I O N E Z S I E C I

Nowe portfolio
Newagu

„Dino” zastąpi
Araszkiewicza
Janusz Świerad zastąpi na stanowisku trenera Sandecji Nowy
Sącz Jarosława Araszkiewicza.
Wychowanek Dunajca – popularny „Dino” – był ostatnio asystentem pierwszego szkoleniowca, a wcześniej wykonywał kawał
dobrej roboty z młodzieżą wygrywając z Sandecją Małopolską Ligę
Juniorów i ocierając się nawet
o medale mistrzostw Polski. Jako
piłkarz grał na pozycji napastnika. Występował m.in. w Zagłębiu
Lubin, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Wiśle Kraków i oczywiście Sandecji. Przed rundą
wiosenną sezonu 2007–2008 zakończył karierę zawodniczą.
O dymisji Jarosława Araszkiewicza
L str. 15.

– Są dwie polskie firmy – Newag
i Pesa – które radzą sobie coraz
lepiej zarówno w Polsce, jak i na
rynkach zagranicznych. W Polsce przez kilkadziesiąt lat nikt
nie zbudował nowej lokomotywy, bo opracowanie nowego
produktu wiąże się z dużym ryzykiem i kosztami – mówi dla
wyborcza.biz Zbigniew Jakubas,
właściciel Grupy Newag. – My
stwierdziliśmy, że mamy odpowiednią wiedzę, pracowników,
i w ostatnich latach stworzyliśmy w Grupie Newag całkowicie nowe portfolio produktów:
od elektrycznych i spalinowych
pociągów regionalnych po różne
lokomotywy. W 2,5 roku zbudowaliśmy pierwszą polską lokomotywę wielosystemową
Griffin, która może przejechać
z Niemiec przez Polskę do Czech.

A pamiętajmy, że w tych krajach
jest inne napięcie w sieci trakcyjnej. Wydaliśmy na ten projekt kilkanaście milionów złotych. Teraz brakuje nam tylko
szybkiego pociągu powyżej 200
km/godz.
Zdaniem Jakubasa polski rząd
nie wspiera swoich producentów w zdobywaniu innych rynków. Oceniając swoich 10 lat
pracy w branży kolejowej i PKP,
mówi: – W samym PKP niewiele się zmieniło. Zmiany są iluzoryczne. Może poza PKP Cargo,
do którego przyszedł człowiek
z zewnątrz i przeprowadził restrukturyzację. Ale PKP Polskie Linie Kolejowe, PKP SA
– te spółki pod względem zarządzania niewiele się zmieniły. Dlaczego PKP do tej pory nie
sprzedało setek zbędnych nieruchomości? Na co czekało, gdy
był boom na nieruchomościach
w latach 2007–08?
wyborcza.biz, Jakubas o branży
kolejowej…, 25.09.2012
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Naprzeciw Czytelnikom

Gazety lokalne
nie są jeszcze
na straconej pozycji!
M E D I A . W dobie kryzysu DTS ma
rację bytu. Nie jesteśmy na straconej pozycji – przekonuje nas, naszych Czytelników i Reklamodawców medioznawca dr Zbigniew
Bajka z Ośrodka Badań Prasoznawczych UJ w Krakowie. Przed tygodniem, przy okazji wydania naszego setnego numeru, poprosiliśmy
dr. Bajkę o opinię na temat prasy
bezpłatnej w czasach dynamicznie
zmieniającego się rynku mediów:
– Na całym świecie mamy do czynienia z kryzysem prasy.Rozpoczął się on już dawno temu, kiedy
funkcję gazet zaczęła przejmować
telewizja. Obraz, szczególnie do
ludzi młodych , bardziej przemawia niż słowo. Dlatego też i prasa poszła tą drogą: więcej w gazetach zdjęć i krótszych tekstów.
Kolejna fala kryzysu pojawiła się
wraz z upowszechnianiem internetu. Ja nie nazywam tego
medium, ale hybrydą. Internet
posiada bowiem cechy różnych
mediów: można w nim oglądać
telewizję, słuchać radia i czytać. Jego niewątpliwym atutem,
który z każdym dniem przysparza mu miliony sympatyków, jest
interaktywność. W prasie nie ma
bezpośredniej możliwości komentowania, reagowania, za to
w internecie w każdej sekundzie
można przeistoczyć się z odbiorcy w nadawcę. Co ma oczywiście
dobre i złe strony.
Internet staje się konkurencją dla prasy drukowanej. Wciąż
jednak nie zawładnął całkowicie przestrzenią lokalną, dlatego
właśnie gazety lokalne, których
jestem wielkim sympatykiem,
nie są jeszcze na straconej pozycji. A gazeta dobrze przygotowana, w której można znaleźć różne

formy dziennikarskie, informacje
o ludziach i wydarzeniach, dziejących się najbliżej nas, a na dodatek nie trzeba za nią płacić, ma
szansę istnieć.
Z „Dobrym Tygodnikiem Sądeckim” zetknąłem się w lipcu
tego roku, w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu, podczas corocznego sympozjum poświęconego prasie. Widać, że to
gazeta robiona po dziennikarsku. Nie na zasadzie: byle coś
napisać i dać reklamy. U was reklama nie przytłacza czytelnika.
Choć mam świadomość, że na
niej opiera się jej istnienie. Osobiście gazety, w których nie znajduję nic do czytania, a praktycznie same reklamy – wyrzucam do
śmieci. Myślę, że reklamodawcy
też na to zwracają uwagę. Wiele
firm działa lokalnie i gazety o zasięgu regionalnym – i nie ważne czy płatne czy bezpłatne – to
dla nich dobre miejsce na reklamę. Powiem jednak brutalnie, że
kiedy spojrzymy na sprzedaż na
przykład „Dziennika Polskiego”
– strzelam – 4 tys. egzemplarzy
w Nowym Sączu, a nakład waszej gazety – 13 tysięcy, to na
pewno koszty dotarcia w bezpłatnym tygodniku są niższe,
a zasięg większy. Nie ma badań,
które mówią, że każdy czytelnik
„Dziennika” zagląda do działu
reklam, natomiast jest szansa, że
z tych 13 tysięcy czytelników DTS
ktoś – a na pewno więcej osób niż
w przypadku DP – do nich zajrzy. Dlaczego? Bo za to nie zapłacił. Patrzy na gazetę jako na produkt, który składa się z tekstów
dziennikarskich i reklam.
Życzę „Dobremu Tygodnikowi Sądeckiemu” kolejnych 100,
200, 300… 1000 i więcej wydań.

U WAG A KO N K U R S – Reklamowa metamorfoza!

Odmienimy wizerunek Twojej firmy!
Chcesz coś zmienić w wyglądzie zewnętrznym swojej firmy? A może potrzebujesz reklamy na billboardach? Albo
materiały promocyjne i biurowe?
To wszystko jest teraz w zasiągu
ręki. Weź udział w konkursie DTS,
firmy Netrium oraz Uvdruk.com
i odmień wizerunek swojej firmy.
Pomysł jest prosty. Chciałbyś,
aby fasada Twojej firmy zmieniła
wygląd i prezentowała się atrakcyjniej? A może marzysz o tym,
by zmienić nie do poznania wnętrze biura? Generalnie, jeśli nosisz się z zamiarem zmian wizerunkowych, to nasz konkurs
jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem! Jak wziąć w nim udział?
Nic prostszego – wystarczy zrobić
pięć zdjęć obiektu, który chciałbyś odmienić (trzy na zewnątrz
i dwa w środku) i wysłać je na
podane adresy e-mailowe: biuro@netrium.pl oraz redakcja@
dts24.pl.
Przygotowane przez firmę Netrium nagrody są bardzo atrakcyjne. Zwycięzca otrzyma do
wykorzystania bon o wartości
aż 5 tys. zł. Będzie go mógł zrealizować, zlecając wykonanie reklam dowolnego typu: banery,
billboardy, litery przestrzenne,
konstrukcje, wizytówki, papier firmowy, gadżety reklamowe oferowane przez firmę
Netrium oraz Uvdruk.com. Podobne bony, ale już o wartości 2 tys. i 700 zł otrzymają zdo-

bywcy odpowiednio drugiego
i trzeciego miejsca.
Na konkursowe zgłoszenia będziemy czekać do 27 października. W listopadzie ogłosimy
wyniki, a zwycięzcy będą mogli zrealizować swoje marzenia i zmienić wizerunek firmy.
Wszyscy zainteresowani mogą
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zapoznać się ze szczegółowym
regulaminem konkursu w siedzibie naszej redakcji oraz na
stronach: www.netrium.pl oraz
www.dts24.pl.
Startujemy już dziś i czekamy
na zgłoszenia. Zacznij swoją reklamową metamorfozę. Powodzenia!
(BIW)
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Akademia Przedszkolaka „MAGIA” w Nowym Sączu
ul. Urocza 27, tel. 606 645 985, www.przedszkolemagia.pl
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CZYNNE 6.15 - 17.15

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Projekt „Wyższe kwaliﬁkacje – pewniejsza przyszłość na rynku pracy”

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
zaprasza na szkolenia
mieszkańców powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz
Kursy aktualizujące kwaliﬁkacje kierowców:
1. kwaliﬁkacja wstępna kat. D
2. kwaliﬁkacja wstępna przyśpieszona kat. D
3. szkolenie okresowe kat. D
Kursy dla nabycia nowych kwaliﬁkacji:
kurs kwaliﬁkacyjny dla diagnostów
podstawowy i specjalistyczny
Szkolenia prowadzone są również na
terenie powiatów gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego i suskiego. Dla
mieszkańców tych powiatów organizowane są także szkolenia: kwaliﬁkacja
wstępna kat. C, kwaliﬁkacja wstępna
przyspieszona kat. C, szkolenie okresowe kat. C, przewóz drogowy towarów
niebezpiecznych (ADR), kurs kwaliﬁkacyjny dla instruktorów nauki jazdy.

Udział w szkoleniach
jest doﬁnansowany
w ponad 90%
ze środków
Unii Europejskiej.

Regulamin rekrutacji, wykaz dokumentów
i formularz dostępne są na stronie
http://wyzszekwaliﬁkacje.mord.pl lub
w Biurze Projektu. Małopolski Ośrodek
Ruchu Drogowego w Nowym Sączu,
ul. 29 Listopada 10, pokój 204
(w godzinach pracy Biura).
Kontakt: tel: 0 18 449 08 80 w. 50,
fax: 0 18 4449 08 81
mail: projekt@mord.pl

Szczególnie zapraszamy do udziału w szkoleniach kobiety
oraz osoby powyżej 50. roku życia.
Publikacja współﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Informacje

W godzinę do Krakowa? Szybciej niż myślimy
I N W E S T YC J E – KO M U N I K AC J A .
Budowa linii Kraków–Podłęże–Piekiełko może ruszyć już w 2015 r. To
wariant bardzo optymistyczny, ale
możliwy.
Kusząca wizja jazdy w godzinę do
Krakowa ma szansę na szybszą realizację pod warunkiem, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej wybierze dialog konkurencyjny, zamiast przetargu nieograniczonego, jako sposób
realizacji kluczowego dla Sądecczyzny połączenia. O dwóch możliwych
wariantach realizacji połączenia poinformował sądeckich parlamentarzystów wiceminister Andrzej

Massel w ubiegłym tygodniu. Na
spotkanie z wiceministrem wybrali się senator Stanisław Kogut, Andrzej Czerwiński, Andrzej Gut Mostowy i Arkadiusz Mularczyk.
– Minister podkreślił, że rozważane są dwa scenariusze realizacji tej inwestycji. Pierwszy
zostałby przeprowadzony poprzez
przetarg nieograniczony podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy
na pełne studium wykonalności,
a drugi na wybudowanie trasy, co
w sumie zajęłoby około siedmiu lat
– mówi poseł Andrzej Czerwiński.
Inną metodą rozważaną przez
ministerstwo jest tak zwany dialog konkurencyjny. Metoda ta jest

stosowana przez ministra infrastruktury i co najważniejsze pozwala na wykonanie inwestycji
w znacznie krótszym okresie, bo
zaledwie czterech lat.
Obecna na spotkaniu z ministrem przedstawicielka zarządu
spółki PKP PLK S.A. Józefa Majerczak potwierdziła, ze spółka
ma zabezpieczone środki na przygotowanie prac poprzedzających
przetarg na wykonanie linii kolejowej. Mają się one rozpocząć
wkrótce i potrwają około 18 miesięcy (łącznie z wydaniem decyzji
środowiskowej). Parlamentarzyści
z zadowoleniem przyjęli taki scenariusz wydarzeń.

– Wszystkim uczestnikom spotkania zależało na tym, aby budowa połączenia rozpoczęła się
najpóźniej w 2015 roku – dodaje
Andrzej Czerwiński.
To nie było pierwsze spotkanie
w tej sprawie z Masselem.
– W sierpniu rozmawialiśmy
z ministrem razem z Andrzejem
Czerwińskim – mówi Marian Cycoń. – Już wtedy były podobne,
dobre sygnały i minister był bardzo pozytywnie nastawiony do
tego ważnego dla nas wszystkich
przedsięwzięcia. Zresztą w zabiegi dotyczące budowy tej linii
zaangażowanych jest wiele osób.
Wiele lat zabiega o to senator

T Y D Z I E Ń W L I C Z B AC H

9…

finansowo Kamieńskich, a to był
nasz cel. Mam nadzieję, że Artur równie zacięcie będzie walczył o swoją pełnosprawność, jak
zacięcie walczyli dziennikarze ze
sportowcami Olimpii i Sandecji.
Tylko jemu forów już nikt nie da.
Musi wygrać i mocno mu kibicujemy – mówi Beata Ziemba, która
wraz z Katarzyną Gajdosz reprezentowały „Dobry Tygodnik Sądecki” w drużynie dziennikarek.
Ty również możesz pomóc Arturowi, wpłacając pieniądze na
konto: Stowarzyszenie SURSUM
CORDA: 26 8805 0009 0018 7596
2000 0080 tytułem wpłaty „Artur
Kamieński”.

na 10 pożarów lasów jest
zawinionych przez człowieka. W lasach regionu sądeckiego o największym zagrożeniu pożarowym postawiono więc
specjalne wielkoformatowe tablice edukacyjne, które na nierozważnych mają działać jak kubeł
zimnej wody. Leśnicy wierzą, że
ogólnopolska akcja zmniejszy ryzyko pojawienia się w lesie ognia
o 30 proc.

32…

mandaty na kwotę
3750 zł udało się nałożyć na bezprawnie wjeżdżających do lasów na terenie Sądecczyzny kierowców quadów
i crossów. Ale, jak zaznaczają leśnicy, to wierzchołek góry lodowej, bo większość crossowców nie
udaje się złapać.

3750...

tyle złotych
wywalczyli
sądeccy dziennikarze wraz z piłkarkami ręcznymi Olimpii Beskid i piłkarzami Sandecji dla Artura Kamieńskiego, męża Iwony
Kamieńskiej dziennikarki „Gazety Krakowskiej”. Artur uległ
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14000…
wypadkowi: spadł z drzewa, gdy
przycinał jabłoń, i doznał urazu
kręgosłupa. Jest sparaliżowany,
jeździ na wózku inwalidzkim, ale
ciężka i długotrwała rehabilitacja
daje mu szansę na odzyskanie pełnosprawności. Żurnaliści rywalizowali w niedzielę z zawodowymi sportowcami w siatkówkę, by

uzbierać na turnus rehabilitacyjny dla swojego kolegi. Pieniądze,
które zasiliły jego konto, pochodzą ze sprzedaży biletów na mecze i z przeprowadzonych w przerwach licytacji. – Na boisku co
prawda przegraliśmy, ale mimo
wszystko czujemy się zwycięzcami. Udało się bowiem wesprzeć

osób odwiedza miesięcznie sądecki ZUS. – Teraz mogą
załatwiać swoje sprawy w komfortowych warunkach w zmodernizowanej sali obsługi klienta
i bez zbędnej straty czasu – mówi
Dariusz Kowalczyk, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Nowym Sączu. W takich pomieszczeniach aż
chce się dobrowolnie oddawać pieniądze na przymusowe składki...

Kogut. Również eurodeputowana Róża Thun była żywo zainteresowana tą koncepcją, podobnie
zresztą jak wicemarszałek Roman
Ciepiela.
PKP Polskie Linie Kolejowe zakładają, że ok. 60–kilometrowy
odcinek linii Podłęże – Szczyrzyc
– Tymbark/Mszana Dolna uda się
wybudować w przyszłej perspektywie budżetowej UE na lata 2014–
2020. Dokładnego harmonogramu
jednak jeszcze nie ma. Koszty budowy linii szacuje się na ok. o 5–6
mld zł. Z tą inwestycją związana jest
również modernizacja linii Chabówka – Nowy Sącz.
(CIUF)

Daj znać ciotce
w Czechach.
Zadzwoń
do babiczki
w Chrzanowie.
Daj cynk koledze
z wojska.
Wyślij maile
chłopakom
w Londynie.
Teraz możesz mieć
„Dobry Tygodnik
Sądecki”
bez wychodzenia
do sklepu.
Elektroniczna
wersja gazety
do pobrania pod:

www.dts24.pl
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CHWILÓWKA

DAIGLOB FINANCE
· pozabankowe bez bik
· wypłata natychmiast!!!
· najniższe koszty pożyczek w Polsce
· możliwość prolongowania terminu płatności
· emeryci, renciści - bez ograniczenia
wiekowego
· równiaż z zajęciami komorniczymi
· dogodne warunki spłat

668 930 302

SZAMBA
BETONOWE
SZCZELNE

tel. 605 109 544
marekcentrum@poczta.onet.pl

AUTOGAZ

Sądeckie Centrum Autogaz

NOWY SĄCZ - CHEŁMIEC
GOŁKOWICE DOLNE 181
ul.Papieska 11a
18 440 75 74
18 440 46 15

F IRMA J UBILERSKA A. i M. PIETRZKIEWICZ
OBR¥CZKI ŒLUBNE -20%
$
BI¯UTERIA Z£OTA I SREBRNA - GOTOWA I NA ZLECENIE
$
PROJEKTY W£ASNE I KLIENTA - WYKONANIE RÊCZNE
$
RZEMIOS£O TRADYCYJNE
zapraszam
$
NAPRAWY
Maciej Pietrzkiewicz
$
SKUP Z£OTA I SREBRA
mistrz z³otnictwa

NOWY S¥CZ
501-108-005

WYSZYÑSKIEGO 3

na przeciw Bazyliki
œw. MA£GORZATY
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Miejsce po kultowej lodziarni
„Miś” ożywa na nowo

W sobotę, przy ul. Lwowskiej 14,
swój punkt sprzedaży otworzyła cukiernia Mecyje Sądeckie. W miejscu, w którym niegdyś ustawiały się
kolejki do lodziarni „Miś” państwa
Bartkowskich.
Mecyje Sądeckie to cukiernia, która od 2009 r. sukcesywnie zdobywa
uznanie mieszkańców Nowego Sącza, oferując swoje wyroby przy ul.
Nawojowskiej 40. Właściciele Mecyi, Małgorzata i Bartek Bochenkowie, to młodzi cukiernicy, którzy
swojego fachu uczyli się pod okiem
szefów kuchni i cukierników w Polsce i za granicą.
Wypieki, jakie Mecyje Sądeckie
oferują swoim klientom są jak kulinarne doświadczenia Małgorzaty
i Bartka. W stałej ofercie cukierni
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można znaleźć ciasta, które od wieków znane są mieszkańcom naszego
regionu: serniki, szarlotki czy słynny galicyjski strudel. Z drugiej strony cukiernia proponuje szeroki wybór ciekawych ciast pochodzących
z tradycji innych krajów. cukiernia wypieka też torty na wszystkie
okazje, także te o wymyślnych, artystycznych kształtach.
W sobotę, Mecyje Sądeckie
otworzyły swój nowy lokal przy ul.
Lwowskiej 14, naprzeciwko Domu
Gotyckiego. Wejście do cukierni łatwo odnaleźć, gdyż wyróżnia
się charakterystycznymi złotymi
drzwiami. W miejscu tym znajdowała się niegdyś słynna lodziarnia
Miś państwa Bartkowskich, przed
którą ustawiały się kolejki dłuższe
niż obecnie po lody Argasińskich

czy Lelity i Hotlosia. Niektórzy
twierdzą, że były to najlepsze lody,
jakie kiedykolwiek sprzedawano
w Nowym Sączu.
– Pamiętając o słodkiej historii miejsca, w którym otwieramy nasz nowy lokal, wierzymy,
że będziemy godnie kontynuować tradycję – mówi Małgorzata Bochenek, właścicielka Mecyi
Sądeckich. – Wyroby państwa
Bartkowskich swoją sławę zawdzięczały znakomitej recepturze, ale także wysokiej jakości
składników. My opieramy swoją
produkcję właśnie na tych prostych zasadach. Wyszukujemy
ciekawe przepisy i korzystamy
tylko ze świeżych, nieprzetworzonych produktów – dodaje Małgorzata Bochenek.
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SKUP ZŁOMU-MIEDZI-MOSIĄDZU-ALUMINIUM

NAJWYŻSZE CENY HURTOWE-DETALICZNE
SKUP ZUŻYTEJ ELEKTRONIKI, SKUP SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

POSIADAMY WŁASNY TRANSPORT
MEGA-ZŁOM Nawojowa, koło Nowego Sącza,
telefon: 602 710 448

OTWARCIE STUDIA METAFORMA
W NOWYM SĄCZU
PREZENTACJA NAJSŁYNNIEJSZEGO
POLSKIEGO WZORU LAT 50

ZAPROSZENIE
Po ponad pół wieku od powstania fotel RM58
autorstwa Romana Modzelewskiego "debiutuje ponownie",
tym razem jako wdrożony do produkcji seryjnej mebel.
Fotel RM58 - ikona polskiego designu,
którą oglądaliśmy dotąd jedynie na wystawach
- w roku 2012 wkracza po raz pierwszy
na rynek jako produkt
Termin: 5.10.2012 godz. 18.00
Impreza zamknięta
Miejsce: studio metafora. ul. Piłsudzkiego 46. piętro 1. Nowy Sącz
R.S.V.P. projekt@metaforma.com.pl Tomasz Kalarus tel. 512 988 999

A

Organizujemy szkolenia i kursy dla kierowców - szkolenia okresowe, kwaliﬁkacja
wstępna, uzupełniająca, przyspieszona, ADR, „za punkty karne”, kierowanie ruchem.
W nowoczesnej Pracowni Psychologicznej wykonuje się badania dla kierowców,
operatorów suwnic, operatorów sprzętu ciężkiego. Oferujemy wykonywanie badań
zmierzchowych i wrażliwości na olśnienie, a także badanie widzenia stereoskopowego.
ZAPRASZAMY!

Małopolski Ośrodek Ruchu
Drogowego w Nowym Sączu
ul. 29 listopada 10
33-300 Nowy Sącz
www.mord.pl
tel. /18/ 449 08 80, fax 449 08 81
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Informacje

I N T E R N E T. Miejski internet nigdy
nie będzie szybki i nie dotrze wszędzie. Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował właśnie projekt
decyzji w sprawie wyrażenia zgody
na świadczenie przez miasto Nowy
Sącz usługi dostępu do Internetu za
pomocą 26 hot–spotów. Za darmo
oczywiście. Niestety wszyscy, którzy myśleli, że miejska sieć będzie
śmigała błyskawicznie i nada się do
wszelkich internetowych operacji są
w błędzie.
Zgodnie z decyzją maksymalna
przepływność łączy, dla wysyłania jak i odbierania danych w udostępnionych hotspotach nie może
być wyższa niż 512 kbit/s, a łączny czas trwania połączenia nie będzie dłuższy niż 60 minut w trakcie pojedynczej sesji. W Nowym
Sączu będzie też wprowadzony
limit transferu danych (tj. suma
danych wysyłanych oraz odebranych), który będzie wynosił nie
więcej niż 750 MB. W porównaniu
do oferowanych prędkości w technologii LTE, które wynoszą 100
mbps to rażąco mało.
Przy takim obrocie sprawy zupełnie bez znaczenia dla przeciętnego odbiorcy jest to, że Internet działa nie całkiem legalnie.
Z dniem 24 września br. rozpoczęło się dopiero postępowanie
konsultacyjne, dotyczące projektu decyzji prezesa UKE. Podmioty zainteresowane wyrażeniem
swojego stanowiska do 30 dni od
dnia opublikowania decyzji. Po
uprawomocnieniu się nowosądeckich hot–spotów Internet szybciej
działać nie będzie.
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Kiedy prezydent Nowak obiecywał sądeczanom darmowy Internet
nie mógł przewidzieć, że od ubiegłego roku każda gmina, która chce budować sieć hot–spotów, musi zgłosić to do UKE, a ten pilnuje, żeby
szybszy Internet w hotspotach nie
zniszczył konkurencji na lokalnym
rynku. Urząd musi brać pod uwagę
funkcjonujących na rynku przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

którzy wyłożyli pieniądze na prowadzenie swojej działalności. Darmowy
dostęp do Internetu dla obywateli więc jest, ale na pewnym poziomie. Niskim poziomie. Takim, który umożliwia sprawdzenie rozkładu
jazdy pociągów, autobusów, repertuaru kin, znalezienia drogi, czy wysłania wiadomości. Takie są założenia UKE, a do tego szybkość nie jest
potrzebna.
(BIT)

Hot–spoty działają w promieniu do maksymalnie 500
m od następujących lokalizacji (13,5 % mieszkańców):
1. Ratusz
2. MPEC przy ulicy Wiśniowej
3. MPEC przy ulicy Sikorskiego
4. budynek wielolokalowy, przy Komendzie Straży Miejskiej
5. MOK przy Al.Wolności
6. II LO przy ulicy Żeromskiego
7. MOPS przy ulicy Żywieckiej
8. Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 1 przy ulicy 29 Listopada
9. Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Nawojowskiej
10. Gimnazjum nr 6 przy ulicy Piramowicza
11. Zespołu Przedszkoli przy ulicy Paderewskiego
12. Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Szkolnej,
13. Szkoły Podstawowej nr 7 przy ulicy Grota Roweckiego
14. Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych przy ulicy Limanowskiego
15. Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Jagiellońskiej
16. Miejskiego Przedszkola nr 1 przy ulicy Barbackiego
17. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ulicy
Broniewskiego
18. Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Jagiellońskiej
19. Miejskiego Przedszkola nr 7 przy ulicy Krakowskiej
20. Zespołu Szkół Samochodowych przy ulicy Rejtana,
21. Gimnazjum nr 3 przy ulicy Królowej Jadwigi
22. Szkoły Podstawowej nr 21 przy ulicy Rokitniańczyków
23. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Nadbrzeżnej
24. Urzędu Skarbowego przy ulicy Sienkiewicza
25. Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 2 przy ulicy Bora
Komorowskiego
26. Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Zakładników 1

A

Biuro Pośrednictwa Nieruchomości

FORTUNA
Sprzedaż • Kupno • Wynajem
Nowy Sącz ul. Lwowska 8, tel. 18 443 88 01, 500 250 800
e-mail: centrala@fortuna24.pl www.fortuna24.pl

K R ÓT KO
Śmiertelne potrącenie

Alior Bank otworzył trzecią
już placówkę w Nowym Sączu. Swoje usługi oferuje teraz
również w markecie Real przy
ul. Gorzkowskiej. Placówka zatrudniła do jej prowadzenia pięciu doświadczonych
bankowców, którymi kieruje Paweł Gryźlak (na zdjęciu
z Katarzyną Janiszyn i Dorotą Jelińską). Działania placówki w Realu wspiera oddział
Alior Bank w Rynku, którego dyrektorem jest Zbigniew
Król, a prezesami: Piotr Mazgaj i Ryszard Fryc, właściciele FRITZ Group SA w Nowym
Sączu. Więcej na temat oferty
L sprawdź str. 16.

Policja ustala personalia kobiety, która została potrącona
przez renault, którym kierowała 18–latka. Do wypadku doszło
w Muszynie, 30 września. Kobieta przechodziła przez jezdnię
poza przejściem dla pieszych.
W wyniku doznanych obrażeń
zmarła.

Zamknięty szlak kolejowy
Od 1 do 30 października zostanie wyłączony z ruchu szlak kolejowy Muszyna – Krynica, a od
16 do 19 października szlak kolejowy Nowy Sącz – Krynica.
Powodem jest modernizacja linii
przez PKP PLK. Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych
w Krakowie wyłonił przewoźnika, który będzie realizował połączenia autobusami na trasach
Muszyna – Krynica – Muszyna.

Psychologia dla zaocznych
WSB–NLU uruchomiła na kierunku psychologia studia niestacjonarne. Zajęcia odbywać
się będą w co drugi weekend,
wyłącznie w soboty i niedziele.
Nabór trwa.

Bank w Realu

Będzie przejazd dla ciężkich
samochodów?

FOT. (IR)

Za darmo, ale w żółwim tempie

– Przy obecnej, wciąż rozwijającej się wymianie gospodarczej ze Słowakami, brak przejścia dla samochodów o tonażu
powyżej 7,5 tony stanowi poważny problem dla naszych
przedsiębiorców. Chcemy jak
najszybciej umożliwić taki
przejazd przez przejście w Muszynce – mówi starosta nowosądecki Jan Golonka. Chcieć to
móc. Czekamy na realizację.
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XVI Jesienny Festiwal Teatralny

Aktorzy chętnie do nas wracają
R O Z M OWA z MARTĄ JAKUBOWSKĄ, dyrektorką Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, i JANUSZEM MICHALIKIEM,
kierownikiem artystycznym MOK – organizatorami XVI Jesiennego Festiwalu Teatralnego

– Po premierze spektaklu „Klub Kawalerów”, który teraz
będą mieli okazję zobaczyć również widzowie Jesiennego
Festiwalu Teatralnego, stwierdzam,
że Teatr Robotniczy nie jest teatrem
amatorskim…
JANUSZ MICHALIK: – To jest teatr
amatorski, czyli teatr miłośników słowa, kultury, sztuki.
Gros ludzi, którzy
uwielbiają to, co
robią i wykonują
to z ogromną pasją i na najwyższym
swoim poziomie
artystycznym…
MARTA JAKUBOWSKA: – Festiwal i Teatr
tr Robotniczy nawzajem na
a siebie
oddziałują. Teatr Robotniczy
botniczy
dzięki Festiwalowi mógł się
ukształtować i podnieść
eść swój
poziom artystyczny. Nasi aktorzy–amatorzy przezz 15 już lat
mają okazję podglądaćć pracę zawodowców, grę aktorską,
ską, oprawę
scenograficzną. To nie
e pozostało
bez wpływu na ostatnie
ie lata pracy Teatru Robotniczego.
go. Co więcej, zawodowcy, jak Maciej Kujawski, aktor Teatru Kwadrat,
chcą z naszym zespopołem pracować. „Zemsta”
sta”
w jego reżyserii, czy teraz
eraz
„Klub Kawalerów” Janusza
nusza

Michalika, to spektakle na najwyższym poziomie. Nie mamy się
czego wstydzić, występując obok
aktorów z zawodowych teatrów
z całej Polski.
– Pan Janusz rozumiem chce
podkreślić znaczenia słowa
amator, który wcale nie oznacza
gorszy od zawodowca.
MJ: Oznacza kogoś znacznie
lepszego. Miłośnika, który z pasją wykonuje swoją pracę.
JM: Na bazie Festiwalu zrodziły się przyjaźnie artystyczne, które zaowocowały wspólną
pracą z zawodowcami. Nie tylko z Maćkiem Kujawskim, choć
z nim jesteśmy najbardziej zaprzyjaźnieni, ale także z Markiem
Frąckowiakiem Katarzyną Gärtner, czy Czesławem Majewskim.
To musiało w pewnym momencie zrodzić spektakle, które poziomem nie odbiegają od profesjonalnych. I widzowie też nas
tak postrzegają.
– Widzowie, dodajmy, nie tylko sądeccy, bo festiwalowe kontakty zaowocowały również zaproszeniami
na sceny teatrów profesjonalnych
w całym kraju.
MJ: – Regularnie gramy w Parku Sowińskiego na Woli, amfiteatrze na trzy tysiące osób. Chyba
jesteśmy dobrzy, skoro już trzeci
rok organizatorzy nas zapraszają, a nam udaje się sprzedać nasz
spektakl.
MJ: – Ostatnio gościliśmy także z „Kopciuszkiem” w teatrze

Kamienica w Warszawie. Ale
Teatr Robotniczy gra nie tylko
w Polsce. Była okazja wystąpić
w Sztokholmie czy Turynie.
– Z roku na rok i zasięg Festiwalu jest coraz szerszy. Wygląda na to, że nie tylko teatr Kwadrat czy Kamienica zadomawiają
się w Nowym Sączu, ale powoli dołącza największa polska scena – Teatr Narodowy…
MJ: – I to jest największa nasza „zdobycz”, bardzo długo zabiegaliśmy o niego. Aktorzy Teatru Narodowego wystąpili po
raz pierwszy rok temu i z wielką satysfakcją informujemy, że
zobaczymy ich również podczas
XVI edycji Festiwalu. W sztuce
„Dozorca” wystąpi między innymi Janusz Gajos. Co więcej na
Festiwal przygotował on swoją
wystawę fotografii.
MJ: – Fakt, że Teatr Narodowy chciał po raz kolejny wystąpić w Nowym Sączu, świadczy na
pewno o randze naszego Festiwalu, ale moim zdaniem aktorzy tutaj chętnie przyjeżdżają, bo przyciąga ich atmosfera, jaka panuje
podczas imprezy i w ogóle w Nowym Sączu. O naszym Festiwalu
w kręgach aktorskich naprawdę
się mówi. W ubiegłym roku jeszcze długo po zakończeniu imprezy otrzymywaliśmy telefony od
aktorów i dyrektorów teatrów,
którzy dziękowali nam za wspaniałe przyjęcie.

Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
FOT. DANIEL JANISZYN
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Jesienny Festiwal Teatralny

Odwzajemniona miłość
P Y TA N I E do ANDRZEJA NEJMANA, dyrektora teatru Kwadrat
w Warszawie, który już po raz 12.
wystąpi podczas JFT.

Organizatorzy Jesiennego Festiwalu Teatralnego podkreślają, że nie byłoby imprezy, gdyby nie sponsorzy. Mieszkańcy narzekają jednak, że sponsorzy zabierają im miejsca na widowni i stąd bilety na Festiwal tak trudno dostać. – Niektórzy chyba nie zdają sobie sprawy, że dzięki sponsorom właśnie te bilety są
znacznie tańsze, a co więcej przedsiębiorcy sami wykupują je i to nie dla siebie, a swoich pracowników – mówi Marta Jakubowska.

Kronikarska próba
uchwycenia fenomenu
Ze swoją bogatą 90–letnią tradycją Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego jest prawdziwą
perłą w zestawie kulturalnych
propozycji, nie tylko swojego
patrona – Miejskiego Ośrodka
Kultury, ale i miasta Nowego Sącza. To swoisty fenomen wśród
wszystkich amatorskich teatrów
w Polsce. Bowiem niezmiennie od 1922 roku – z przerwą na
lata okupacji hitlerowskiej – zaznacza swoją obecność na mapie
kulturalnej kolejnymi premierami spektakli dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przełomem
w rozwoju Teatru było na pewno
zorganizowanie w 75–lecie jego
istnienia – Jesiennego Festiwalu Teatralnego, który obecnie po
15. edycjach jest jedną z najpopularniejszych tego typu imprez w Polsce,
prezentujących spektakle najlepszych polskich scen z udziałem czołówki polskich artystów. Teatr Robotniczy na każdym festiwalu – jako
gospodarz – prezentuje swoje najnowsze premiery. A tych od 1997 r.
do chwili obecnej przybyło dwadzieścia pięć. Album, którego okładkę prezentujemy obok, jest kolejną kronikarską próbą uchwycenia fenomenu nowosądeckiej sceny, zbliżającej się do niezwykłego jubileuszu stulecia. Będzie go można otrzymać podczas XVI edycji Festiwalu.

– To sądeczanie tak pokochali teatr Kwadrat czy teatr Kwadrat pokochał Jesienny Festiwal Teatralny
i Nowy Sącz?
– Jak to zwykle z miłością
bywa, rodzi się niespodziewanie, a jeśli jest odwzajemniona, może długo przetrwać. Do
Nowego Sącza teatr przyjechał
raz, drugi, trzeci i po jakimś
czasie aktorzy nie wyobrażali
sobie jesieni bez wizyty na Festiwalu, a Maciej Kujawski, to
już się chyba całkiem u was zadomowił. To głównie z jego relacji znam działania Teatru Robotniczego i wiem, że grają tam
prawdziwi zawodowcy. Mam
nadzieję, że w tym roku uda
mi się obejrzeć „Klub Kawalerów”, bo już doszły do mnie
słuchy na temat tego sp ektaklu. Jestem właśnie na świeżo
po obejrzeniu tej sztuki w wykonaniu bydgoskiego teatru.
Chętnie bym porównał oba
przedstawienia.

Wszystkim nam się
przydarzyło

N OWO Ś C I W Y DAW N I C Z E

Apeluję o drogę na Festiwal!
Aktor Jerzy Bończak jest stałym gościem Jesiennego Festiwalu Teatralnego. Grał dla sądeckiej
publiczności, pracując w tetrze Kwadrat, a ostatnio przyjeżdża ze swoją trupą Agencji Artystycznej Jerzy Bończak KOMEDIE
w Warszawie:

Czym dla sponsorów jest Jesienny Festiwal Teatralny?
Janusz Komurkiewicz, dyrektor marketingu w firmie Fakro: – Kiedy kilkanaście lat temu Janusz Michalik przedstawił mi koncepcję tworzenia Festiwalu, od razu nam się ten pomysł spodobał. Dziś możemy mówić, że firma
Fakro, jako jeden z pierwszych i głównych sponsorów imprezy, budowała jej markę. Dla nas Jesienny Festiwal Teatralny to już tradycja i nie wyobrażamy sobie października bez Festiwalu. Niektórzy potencjalni widzowie może i nam zarzucają, że zabieramy im bilety, ale gdyby nie nasze
partnerstwo ta impreza pewnie by się tak nie rozwinęła. Dziś to samograj.
Urszula Kądziołka, menedżer promocji i reklamy firmy Wiśniowski: – Z Jesiennym Festiwalem Teatralnym jesteśmy związani właściwie od początku jego
istnienia i nie wyobrażamy sobie, by nas na nim zabrakło. Co roku firma
Wiśniowski zamawia spory pakiet biletów dla pracowników. Każdy chce
uczestniczyć w tym dużym dla Sądecczyzny wydarzeniu. W końcu niecodziennie mamy okazję oglądać znanych aktorów na scenie. Ale z roku
na rok obserwujemy też, jak nasz sądecki Teatr Robotniczy się rozwija.
I stwierdzam, że wcale nie ustępuje poziomem teatrom, które goszczą na
Festiwalu. Jesienny Festiwal Teatralny dla sponsorów ma pewnie i drugi
wymiar. To okazja do pooddychania kulturą, ale i rozmów w kuluarach.
W jednym miejscu nieczęsto udaje się zgromadzić tylu przedsiębiorców.
Halina Haraf, główna księgowa Piwniczanki: – Kultura to filar, na którym przetrwała nasza ojczyzna. Zdajemy sobie sprawę, że ta sfera życia jest osierocona przez nasze Ministerstwo, dlatego przejmujemy rolę mecenasów
sztuki. Piwniczanka jest z Festiwalem od wielu lat. Dzięki temu nasi pracownicy dziś nie muszą stać o 4 rano w kolejkach po bilety na przedstawienia. Będąc sponsorem imprezy, mamy prawo pierwokupu. Część biletów
rozdajemy. Szczególnie zależy nam na tym, by trafiły do osób niepełnosprawnych, które, gdyby nie Festiwal, pewnie nigdy nie miałyby okazji być
w teatrze. Festiwal to super sprawa, która nam się wszystkim przydarzyła.

– Jesienny Festiwal Teatralny
w Nowym Sączu to dla mnie bardzo ważne wydarzenie. Przychodzi na niego publiczność, która
chce nas oglądać, jest stęskniona
teatru, a dla takich widzów zawsze jeszcze milej występować.
Agencja Artystyczna to kolejny
etap mojej pracy, planu rozwoju, w którym zawsze uwzględniam nowosądecką imprezę. Choć
nie powiem, przyjazd do Nowego Sącza to dla aktorów męcząca wyprawa. Dojazd jest fatalny,
a podróż przez to zajmuje bardzo dużo czasu. Mimo tego, że jestem tu co roku – właśnie z braku
czasu, który trzeba poświęcić na
dojazd – nie udało mi się poznać
miasta. Na szczęście trud podróży wynagradza atmosfera, jaka
panuje na Festiwalu. A o tym, że
nie tylko organizatorzy, ale i widownia dba, byśmy się dobrze
w Nowym Sączu czuli, świadczy
choćby przygoda, jaka mi się tu
przytrafiła. Po jednym spektaklu
kompletnie straciłem głos, obawiałem się, że drugiego zaplanowanego występu nie będzie.

Wśród publiczności znalazł się na
szczęście lekarz – niestety nazwiska nie pamiętam – który zabrał
mnie w przerwie między przedstawieniami do swojego domu.

Zaaplikował końską dawkę leków, które przywróciły mi głos.
I tak udało się wyjść ponownie
na scenę. Sądeczanie to naprawdę
oddana widownia!
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Opinie
Jak radni zmienili
zdanie o kasynie

Jerzy Wideł
Z kapelusza

I

znowu piękna ziemia sądecka miała swoje pięć minut
w krajowych mediach. Bynajmniej nie za sprawą oddania do użytku polsko–słowackiego mostu na Popradzie, czy
też nowej obwodnicy Nowego Sącza.
O Sądecczyźnie było głośno za sprawą
najpierw lichwiarskiego gangu rodem
z Barcic i Nowego Sącza, a następnie
otwarcia jaskini hazardu w królewskim
grodzie. 10–letnie starania Centralnego Biura Śledczego mające na celu pochwycić gang, zostały uwieńczone sukcesem. Z drugiej jednak strony CBŚ się
spieszył, gdyż kiedy otwierano kasyno
w hotelu Beskid lichwiarze byli za kratami i nie mogli wspomóc finansowo
ewentualnych chętnych do gry w Blackjacka, czy na innych diabelskich maszynach hazardowych. Dosłownie zabrakło kilka dni. W świętym mieście
Starym Sączu zwinięto do pierdla taksówkarza we środę, a w sobotę prezydent Ryszard Nowak ze świtą otwierał
kasyno, bawiąc się ruletką.
Zaiste prorocze słowa wypowiedział
przed laty były burmistrz Starego Sącza w
swoim exposé, kiedy po raz drugi miejscowa ludność wybrała go na burmistrza.
Grzmiał wtedy z trybuny: „Szatan krąży nad Starym Sączem”. No i wykrakał.
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Fenomenem starosądeckiej społeczności pozostanie fakt, że każdy obywatel
Barcic, Starego Sącza od młodego ministranta, po babcie w ochronnych kaskach
moherowych słyszał co nieco o lichwiarskich, gangsterskich wysokoprocentowych pożyczkach. Zmowa milczenia
w cieniu klasztoru sióstr klarysek była
jednak zadziwiająco posępna.
Podobna zmowa milczenia towarzyszyła staraniom otwarcia kasyna. Kiedy przed laty publicznie ogłoszono taki
zamiar, obłudni radni bojąc się gniewu
księży odkładali podjęcie decyzji. Dziwnym trafem przeciwnicy kasyna m.in.
Grzegorz Dobosz (PO), Artur Czernecki (PiS), Kazimierz Sas (SLD) ponadpartyjnie byli przeciw. Po latach ich opór
jednak zmalał. Podobnie jak sprzeciw
niektórych księży i dewotek. Jaskinia
hazardu została otwarta.
Teraz niektórzy radni miejscy gaworzą, że kasyno to dobra promocja miasta, bo ludzie z wypchanymi portfelami i żyłką hazardową tłumnie będą nad
Dunajec i Kamienicę przyjeżdżać i korzystać z hoteli, sklepów. Mój Boże, cóż
za naiwne tłumaczenia i robienie ludziom wody z mózgów. Na miejscu radnych, którzy dali pozwolenie na otwarcie kasyna, pomyślałbym o budowie
wysokiej skalnej skarpy nad Dunajcem
coś na wzór osławionej skarpy w Monte Carlo. W Monaco spłukani z kasy hazardziści od lat skaczą udanie na głowę
do morza. Ale Nowy Sącz to nie Monte
Carlo, bo i stan wody w Dunajcu jest za
niski, a i skał nadmorskich brak. Trzeba temu zaradzić w przyszłości. Jak
atrakcja to atrakcja, a taką przecież ma
być kasyno. Zatem należy pójść na całość i zaproponować hazardzistom full
service.

A

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

KANCELARIA
UBEZPIECZEŃ
MAREK
SEKUŁA

Stary Sącz
Rynek 21,
tel. 18/547 60 88

Z książką na trybuny

J

Wojciech Molendowicz
Z gór widać lepiej

arosław Araszkiewicz pożegnał się z Sandecją i to chyba
jest dobra informacja. Trener
w swoim krótkim epizodzie
z sądecką drużyną skupił się
głównie na działaniach pijarowskich, mających odwrócić uwagę od
tego, co jego drużyna wyprawia na boisku. Jeszcze przed pierwszy meczem palnął do „Gazety Wyborczej”, że Sandecja
przegra z Zawiszą, bo tam się zmieniło pół
składu, więc nie mamy z nimi szans, bo…
u nas zmieniło się pół składu. Logiczne.
No i Sandecja faktycznie przegrała, jakby Araszkiewicz czytał tym chłopakom
w myślach. Trener oddający walkowerem
punkty przed meczem powinien wcześniej pomyśleć o zmianie zawodu, a nie
narażać kibiców na frustracje. „Araś”
pewnie jest i równy gość, i świetny kompan, ale atuty towarzyskie nijak nie
chciały się przełożyć na wyniki w kopanej. Dziękujemy trenerze za komplementy, że w Nowym Sączu mieszka i pracuje
się świetnie. Tyle to wiemy, problem tylko w tym, że pracuje się przyjemnie, ale
trzeba ciężko, żeby był wynik. Nawet jeśli
jest to praca na świeżym powietrzu.
Druga informacja też jest dobra,
a może nawet jeszcze lepsza niż pierwsza.
Mianowicie piłkarz Paweł Leśniak (nie
mylić ze słynnym operatorem telewizyjnym Pawłem Leśniakiem) napisał i wydał

książkę. Nie czytałem, ale to w tym miejscu nie ma żadnego znaczenia. Bez względu na jej zawartość, a nawet poziom, i tak
jest to wydarzenie w jakimś sensie historyczne. Piłkarz, to przez całe lata był
taki zawód, w którym sklecenie trzech
sensownych zdań do kamery albo gazety było zadaniem niewykonalnym. Nawet piłkarze reprezentacji na zgrupowaniach głównie rżnęli w karty albo bilard,
a współcześnie w jakieś Play Station. Gazet nie czytali, a nawet jak coś złego tam
o nich napisano, to zawsze ktoś usłużnie doniósł. Czytanie książek to był już jakiś wybryk natury, a wyjątki w stylu Jacka Bednarza mającego w ekstraklasie czas
i ochotę na studiowanie prawa, tylko potwierdzały regułę.
Tak więc w czasach, kiedy nie tylko
piłkarze nie czytają książek, jeden z nich
książkę napisał! Nie znam osobiście piłkarza Pawła Leśniaka, ale chociaż tą drogą
mu pogratuluję: Chłopie, czterdzieści lat
interesuję się piłką nożną, ale nie myślałem, że w tej podupadającej w Polsce dyscyplinie sportu jeszcze mnie coś zaskoczy.
Tak trzymaj!
Trzecia informacja też jest dobra. Najlepsza! Dobrze się stało, że nowym trenerem został Janusz Świerad. Ktoś przytomnie zauważył, że w Nowym Sączu też
są goście znający się na piłce. Nie trzeba szukać nad morzem. Pamiętam „Dina”
jak w ilościach hurtowych strzelał bramki dla Wisły Kraków i Igloopolu Dębica,
choć może to był akurat Pegrotour. Niechaj teraz nowy trener puści podopiecznym z magnetowidu swoje gole sprzed
lat, a oni niech to tylko skopiują. O wynik
będziemy spokojni. Pozostaje Świeradowi
życzyć powodzenia w trenerskiej robocie,
bo inaczej kibice zamiast oglądać mecz,
zaczną czytać książkę Pawła Leśniaka na
trybunach.
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Na afiszu
20 września w Pałacu Kultury
i Nauki w Warszawie odbyła się
uroczysta gala podsumowująca drugą edycję ogólnopolskiego programu „Zdrowo jem, więcej wiem” organizowanego przez
fundację BOŚ pod patronatem
Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa
Sportu i Turystyki, TVP 2 i Akademii Wychowania Fizycznego.
Program składał się z trzech
etapów, których celem było podniesienie poziomu wiedzy dzieci
z klas 1 – 3 odnośnie zależności
zachodzących pomiędzy sposobem odżywiania się a stanem
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„Ósemka” wygrywa ogólnopolski konkurs

zdrowia. Każdy etap oceniano
oddzielnie, a zespół, który zdobył najwyższą liczbę punktów,

otrzymywał GRANDPRIX. Takim
sukcesem mogą pochwalić się
w tym roku uczniowie z obecnej

klasy 3b ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Nowym Sączu. Przez
cały rok szkolny 2011/2012 realizowali kolejne etapy programu,
zdobywając kolejno: w okresie
jesiennym – 2. miejsce, w zimowym – 3. miejsce i w wiosennym – 4. miejsce. Dzieci ostatecznie uplasowały się na miejscu
pierwszym!
Uczniowie z „Ósemki” wyprzedzili ponad 100 zespołów
z całej Polski, zdobywając główną nagrodę konkursu! To kolejny
wielki ogólnopolski sukces dzieci
ze Szkoły Podstawowej nr 8! Serdecznie im gratulujemy!
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Samorząd

Nie może być PiS opozycją
do prezydenta z PiS–u
R O Z M OWA z prezydentem Nowego Sącza RYSZARDEM NOWAKIEM
– Co Pan myśli, kiedy czyta informacje, że może Panu grozić do trzech lat
więzienia? Porozumienie organizacji
kombatanckich domaga się od wojewody złożenia doniesienia do prokuratury, że propaguje Pan w Nowym Sączu komunizm.
– Zastanawiam się, dlaczego
sami tego nie zrobią, tylko namawiają wojewodę. Jeśli zaś chodzi
o te trzy lata więzienia, już ustaliłem, kto będzie przynosił mi paczki.
– Podchodzi Pan z dystansem do
sprawy…
– Z dużym dystansem. Może nawet z lekkim uśmieszkiem.
– W tym roku obchodzimy 20–lecie
niezrealizowania uchwały Rady Miasta o likwidacji pomnika Armii Czerwonej, który jest przyczyną konfliktu.
Co stoi na przeszkodzie, by rozwiązać
problem?
– Na przeszkodzie stoi prawo.
Był krótki okres 1992–93, kiedy
tę uchwałę można było zrealizować. Potem zmieniło się prawo,
a uchwała rady jest aktem niższej
rangi niż umowy międzynarodowe,
które jednoznacznie określają, jaka
ma być procedura, gdyby się chciało coś takiego zrobić.
– A chce się?
– Ja nie chcę. Mnie ten pomnik
i mauzoleum nie przeszkadzają. Jak
większości osób.
– Dlaczego?
– Bo to świadek historii, zdarzeń, które miały miejsce w Nowym
Sączu. Bez względu na to, jakie były
przesłanki jego budowy, to jednak
żyjemy w wolnym kraju… To miejsce jest złe, inne dobre, na cmentarzu jest dobrze, sowieccy okupanci
– czytamy. Ci sami panowie piszą,
że żołnierzy radzieckich należałoby
przenieść z honorami. Sprzeczność
goni sprzeczność.
– Czyli prawicowy prezydent Nowego
Sącza nie propaguje komunizmu?
– W życiu!
– Wicemarszałek Roman Ciepiela na
jednym ze spotkań rzucił do sekretarza miasta: możemy zrobić wszystko, ale najpierw muszę poznać prezydenta! Jedni komentowali, że to było
niegrzeczne, inni odpowiadali: tak, ale
prezydent powinien tu być.
– Widocznie – powiem tak – Romek Ciepiela ma duże poczucie humoru. Znamy się od ponad 10 lat
i spotykamy dosyć często.
– Ale wywołał Pana do tablicy, jakby
chciał zachęcić do dyskusji.
– A ja uznałem za stosowne nie
być na tym spotkaniu. Mam od tego

ludzi. Obecność prezydenta niczego by nie zmieniła.
– Z kolei w Miasteczku Galicyjskim,
dyskutowano o strategii rozwoju Małopolski. Jakie Nowy Sącz złożył projekty, żeby móc liczyć na dofinansowanie w latach 2014–2020?
– Zarząd województwa dopiero zbiera pomysły. Na ich bazie powstanie lista priorytetów. Na dzisiaj
jednak to tylko pomysły.
– A najważniejsze dla Nowego Sącza
pomysły?
– Układ komunikacyjny, rewitalizacja pewnych części miasta, np.
Maślanego Rynku i miejsca, któ-

nazywając je marzeniem ściętej
głowy.
– Posłowie Arkadiusz Mularczyk i Andrzej Czerwiński przekazali informację,
że Nowy Sącz ma szansę być zakwalifikowany nie do 3, a do 2 ligi, jak np.
Tarnów. Przy okazji poseł Czerwiński
wywołał Pana, że nie wziął Pan udziału
w spotkaniu z minister Bieńkowską.
– Liczą się efekty, a nie obecność
i wypicie kawy w towarzystwie posłów. Przygotowaliśmy bardzo dobre dokumenty, świetną analizę
dotyczącą pozycji Nowego Sącza
w regionie i te argumenty zostały
przez panią minister przyjęte.

– Nie ma planów ani potrzeby likwidacji szkół,
ale trudno dziś oceniać ilość potrzebnych
nauczycieli. Jeśli zajdzie potrzeba, jakieś redukcje
będą musiały nastąpić.

re zostanie po przeniesieniu straży pożarnej, Wenecja, Park Strzelecki. Mamy też wiele projektów
wspólnych z ościennymi powiatami. Złożone projekty opiewają na
miliard złotych. Wiadomo, że tyle
nikt nam nie da.
– Ale gra się o całą stawkę.
– Tak, ale z góry można założyć, że wszystkiego sfinansować
się nie da. Pokazuję, jaka jest skala potrzeb.
– Jeśli jakieś projekty zyskają dofinansowanie, będzie potrzebny wkład własny. Dotychczas nie chciał Pan miasta zadłużać. Będziemy się wówczas
zadłużać?
– Oczywiście! Musimy!
– Wspomniał Pan o wspólnych projektach z sąsiadami. Burmistrz Gorlic Witold Kochan z pretensją zauważył, że
wiceprezydent Jerzy Gwiżdż pierwszy zabrał głos i wyszedł. Kochan zapytał, jak rozmawiać, skoro nie ma
gospodarza?
– Gospodarzem był Zarząd Województwa, nie miasto. Jeszcze raz
zapytam – o czym dzisiaj rozmawiać? Nie wiemy jeszcze, o czym
rozmawiać, bo do decyzji daleko.
– Daleko, ale wiele osób zachęca, by pilnować władz w Krakowie
i Warszawie.
– Mam relację z tego spotkania i trochę niepokojąco zabrzmiały słowa marszałka Sowy, który odniósł się do tych projektów,

– Niedawno wiceprezydent Gwiżdż
w jednym wywiadzie dał do zrozumienia, że Nowy Sącz jest nieco sekowany
przez władze, bo tu głosuje się na PiS.
Podziela Pan taką opinię?
– Nie wierzę, by tego typu argumenty były powodem sekowania Nowego Sącza. To by świadczyło o małości ludzi, którzy rządzą
w Małopolsce. Jeśli chodzi o władze
w Warszawie, to nie odczuwam sekowania, jeśli zaś chodzi o Kraków
pojawiają się takie podejrzenia, ale
ja wierzę, że tak nie jest.
– Wenecja sądecka, to dobry pomysł?
– Bardzo dobry! Również został zgłoszony do przyszłego okresu finansowania.
– Ile ta przyjemność będzie kosztowała? Miasto zarezerwowało na ten cel 26
mln zł, potencjalni wykonawcy przekonują, że potrzeba dwa razy tyle.
– Wygląda na to, że w zaplanowanym przez nas zakresie prac
zarezerwowaliśmy za niską kwotę. Powstaje pytanie, czy ograniczyć inwestycje, czy rozłożyć ją
na etapy? Gdyby udało się uzyskać
dofinansowanie z Unii Europejskiej, to ten zakres byłby niezwykle atrakcyjny.
– Czyli raczej 50 niż 26 mln.
– Tak, to bliższa kwota. Zastanawiam się jednak, czy nie ograniczyć
zakresu prac. Mieliśmy zaplanowanych wiele atrakcji związanych
z Parkiem Strzeleckim – lodowisko,

nowe korty, hotel, tor kajakowy za wałami.
Z czegoś można zrezygnować. Intencją jest
ożywienie Parku
Strzeleckiego, by
stał się perełką miasta.
– A co Pan odpowiada na
komentarze, że Wenecja to luksus w czasach kryzysu, że ważniejszy
jest np. most?
– Zależy jak na to patrzeć. Nie
można w planowaniu ograniczać
się tylko do infrastruktury twardej,
komunikacyjnej. Miasto jest organizmem, który żyje i ma określone
potrzeby. Rewitalizacja parku jest
jedną z nich. Można mówić, że lepiej przeznaczyć pieniądze z Wenecji na nowy most…
– Albo pieniądze ze sprzedaży działki na Lwowskiej i Krańcowej. Niektórzy wypominają Panu, że nie dotrzymał
tej obietnicy.
– A dlaczego nie dotrzymałem?
– Bo te pieniądze nie zostaną przeznaczone na nowy most.
– Dlaczego nie? Czy pieniądze
w budżecie są znaczone? Że jedno
sto złotych jest zakreślone na most,
inne na oświatę?
– Ale pieniądze z tej transakcji poszły
na spłatę długu.
– To źle? Mieliśmy włożyć 30
mln zł do szuflady z adnotacją „na
most” i tam miały leżeć, a my będziemy płacić odsetki? O te 30 mln
zmniejszyliśmy zadłużenie miasta.
Jeśli będzie potrzeba, to weźmiemy
te pieniądze.
– Będą likwidowane szkoły, zwalniani
nauczyciele? Wystarczy miastu pieniędzy na oświatę?
– Nie ma planów ani potrzeby likwidacji szkół, ale trudno dziś oceniać ilość potrzebnych nauczycieli.
Jeśli zajdzie potrzeba, jakieś redukcje będą musiały nastąpić. Z tym
się trzeba liczyć, taka jest tendencja w kraju i my nie jesteśmy jakimś
wyjątkiem.
– Co się stanie z popiersiami śp. prezydentów Kaczyńskiego i Kaczorowskiego w ratuszu? Stoją tam legalnie,
nielegalnie, jest zgoda konserwatora zabytków?
– Jest opinia dosyć dwuznaczna. Jeśli natomiast problemem jest
to, że są umocowane na stałe, to ja
je odkleję. O gustach nie dyskutuję,
komuś się mogą nie podobać, a formalnie nie mogą być przymocowane na stałe, więc nie będą. Problem

nie dotyczy
tylko popiersi. W konserwatorskiej inwentaryzacji
sali ratuszowej mowa jest
też m.in. o krzyżu „Solidarności”.
Jeśli konserwator ma
wątpliwości, niech przyjdzie i zdejmie krzyż. Ja go nie będę
zdejmował.
– Unijna inwestycja kanalizacyjna jest
zagrożona? Zdążą Sądeckie Wodociągi
na czas? Jeśli nie zdążą, trzeba będzie
oddawać wielomilionową dotację.
– Tak źle nie jest. Okres rozliczeniowy trwa do końca 2013 r., a jest
jeszcze okres plus. To nie będzie
problemem. Problemy są z wykonawcami. W sytuacji panującej na
rynku wielu bankrutuje, inni nieterminowo wykonują swoje prace,
wielu się przeliczyło w pewnych
kwestiach. To opóźnia finalizowanie jakiegoś etapu budowy.
– Co to oznacza?
– Problemy dla wykonawców
i Sądeckich Wodociągów, które
muszą powtórnie przechodzić pewne procedury i wyłaniać nowych
wykonawców. Skala problemu jest
ogólnopolska, było to widać przy
budowie autostrad, stadionów.
– Radny Jan Opiło zwrócił uwagę,
że w Porębie już trzeci raz kopie się
w tym samym miejscu. Mieszkańcy się
niecierpliwią.
– Co ja na to poradzę? Jest wykonawca, określony termin, kary
za nieterminowość. To nie jest mój
problem. Nie jestem inwestorem.
– Wraca Pan do PiS? Zapowiedział Pan,
że kiedy nie będzie w partii radnego
Artura Czerneckiego, to Pan wróci.
– To nie jest kwestia Artura Czerneckiego. Nie sprowadzajmy moich oczekiwań względem szefa partii senatora Koguta, do osoby pana
Czerneckiego. Chodzi mi o to, że jeśli mamy podejmować jakieś przedsięwzięcia, to na partnerskich zasadach. Nie może być PiS opozycją
do prezydenta z PiS–u. Jeśli ustalimy pewne zasady, będziemy mogli
rozmawiać o moim uczestnictwie
w przedsięwzięciu zwanym PiS.
– Jakie to zasady?
– A to już jest sprawa moja
i PiS–u.
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
(Wykorzystano fragmenty
wywiadu dla Regionalnej
Telewizji Kablowej).
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Edukacja

U nas nie ma możliwości „kupowania dyplomu”
R O Z M OWA z ROBERTEM GMAJEM, kanclerzem Wyższej Szkoły Biznesu–NLU w Nowym Sączu,
założycielem Konsorcjum Uczelni Futurus.

– Mamy maksimum
naboru, choć
z wiadomych względów
jest on mniejszy niż
w ubiegłym roku
– o ok. 15 proc. To
nieźle jak na warunki
rynkowe, gdzie
niektóre uczelnie mają
o 50 proc. niższy nabór
nego kuratora, że inne publiczne uczelnie również mają poważne
kłopoty. To nie jest więc sytuacja,
która dotyka jedynie rynek uczelni niepublicznych. Natomiast jeżeli pani pyta o relacje: Wyższa Szkoła Biznesu – NLU a pan Podolski,
którego jedna ze szkół ma problemy finansowe – muszę powiedzieć,
że nie widzę żadnego związku. Po
pierwsze pan Podolski od 1 września
przestał być prezydentem WSB–
NLU, co zostało ustalone w strategii działania już na początku roku.
WSB–NLU aktualnie jest stuprocentowo członkiem i jednocześnie
liderem Konsorcjum Uczelni Futurus i nie ma związków personalnych
i właścicielskich z panem Podolskim. Po drugie, ten jednostkowy
przypadek jest dość spektakularny, bo chyba nie zdarzyło się do tej
pory, by komornik sięgał do kieszeni studentów, czyli potraktował ich
jako kontrahentów gospodarczych.
– Proszę zatem przypomnieć, jakie
były związki WSB–NLU z panem Podolskim i dlaczego zostały rozwiązane?

– Z budżetu wynika,
że od października
WSB–NLU odzyskuje
płynność finansową.
Nie mówię, że jest
idealnie. Mamy
przecież do spłacenia
kredyt i inne
zobowiązania
FOT. FUTURUS.ORG

– Jak Pan sam zauważył w jednym
z wywiadów, rynek uczelni wyższych
jest niezwykle trudny. Teraz cieniem
kładzie się na uczelnie niepubliczne
– w tym również na WSB–NLU – sprawa Wyższej Szkoły Komunikowania
i Mediów Społecznych w Warszawie,
gdzie czesne studentów chce zająć
komornik. Jej właściciel Jarosław Gerard Podolski to zdaje się Pana wspólnik. Cała sytuacja raczej nie przekonuje
młodych, by studiować w niepublicznej
szkole. Macie coś na swoją obronę?
– Jeśli będę musiał się bronić,
to poszukam właściwych środków
obrony, ale rozmowa chyba nie
w tym kierunku powinna zmierzać,
ponieważ ten problem nas nie dotyczy. Po pierwsze – ciągle walczę
z mentalnością i słownictwem, które jest medialnie rozpowszechnione: „te gorsze uczelnie niepubliczne
i te wspaniałe publiczne”. Wiem, że
Szkoła Główna Handlowa ma mieć
z ramienia Ministerstwa przyzna-

– Chcieliśmy prawa właścicielskie związać z kilkoma grupami,
konsorcjami uczelni. Ideą jest bowiem utworzenie struktury ogólnokrajowej. Ona jest nadal żywa,
ale ponieważ teraz Futurus ma własną ścieżkę rozwojową, te dwa konsorcja rozwijają się równolegle. Nie
ma jeszcze łącznika ogólnokrajowego. Nasze Konsorcjum powiększy się na początku października
o nową uczelnię, a akces do Futurus złożyły także dwie kolejne.
W naszej grupie będzie niedługo
siedem uczelni, co daje gwarancję
stabilności.
– Konsorcjum zabezpieczy stabilność
finansową uczelni?
– Konsorcjum ma kilka celów,
podstawowy to stabilność sektorowa. Otoczenie, warunki funkcjonowania uczelni, szczególnie niepublicznych pogarszają się, szczególnie
przez pogłębiający się niż demograficzny. Ilość miejsc na uczelniach
publicznych, tak zwanych bezpłatnych – czyli podaż – jest większa, niż
liczba tegorocznych maturzystów
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– czyli popyt. Z zasady kandydaci wybierają najpierw studia mniej
płatne (bo o zupełnie bezpłatnych
ciężko powiedzieć), dlatego musimy
być elastyczniejsi i walczyć o studentów na rynku nie ceną, a jakością
– ciekawymi produktami i profilowaniem. Autorski kierunek rozwoju
WSB–NLU odbiega od sztandarowej
scholastycznej oferty dydaktycznej.
Łączenie się w konsorcjum daje stabilność w większej grupie, ponadto optymalizację kosztów, ale co
najważniejsze – poszerzenie oferty
dydaktycznej. Oferujemy ponad 20
kierunków i rozwijamy drugą naszą odnogę działalności, którą nazwaliśmy Akademią Profesjonalnej
Edukacji – to studia podyplomowe,
kursy, szkolenia. Chcemy, by nasi
studenci mieli możliwość zdobycia
nie tylko dyplomu akademickiego, którego wartość na rynku pracy
dziś jest różna, ale również uzyskania certyfikatów profesjonalnych,
zawodowych.
– Jak wygląda ta walka o studenta
w tym roku?

– Mamy maksimum naboru,
choć z wiadomych względów jest
on mniejszy niż w ubiegłym roku
– o ok. 15 proc. To nieźle jak na
warunki rynkowe, gdzie niektóre
uczelnie mają 50 proc. niższy nabór. WSB–NLU, jej marka, trzyma
się dobrze.
– A poziom kandydatów również, czy
z uwagi na niż demograficzny szkoły
przyjmą dziś każdego?
– Trudno mi wypowiadać się na
temat poziomu, jaki reprezentują
kandydaci. Pewne kryteria naboru
jednak obowiązują.
– Na pewno w jakiś sposób ich poziom
weryfikują późniejsze egzaminy – ilu
ubiegłorocznych studentów pierwszego roku, będzie kontynuować naukę na
drugim roku, a ilu odpadło?
– Biorąc pod uwagę liczbę studentów pierwszego roku w październiku 2011, to liczby przedstawiają się następująco: wśród
studentów studiów pierwszego
stopnia promocji na drugi rok studiów nie otrzymało 19 proc. studentów, na studiach drugiego stopnia w takiej sytuacji jest 7 proc.
studentów. Część z nich zrezygnowała ze studiów z przyczyn losowych jeszcze w czasie trwania roku
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akademickiego, część zwróciła się
z prośbą o możliwość powtarzania
roku. Te liczby stanowią wyraźny
dowód na to, że w zdecydowany
sposób dbamy o utrzymanie wysokiej jakości i u nas nie ma możliwości „kupowania dyplomu”.
– Wracając jednak do kondycji finansowych uczelni, studenci WSB–NLU
mogą czuć się zaniepokojeni?
– Z budżetu wynika, że od października WSB–NLU odzyskuje
płynność finansową. Nie mówię,
że jest idealnie. Mamy przecież do
spłacenia kredyt i inne zobowiązania. Ale bieżąca płynność finansowa
jest gwarantem stabilności rozwoju.
– Jakie jest w tym momencie zadłużenie WSB–NLU?
– 20 procent niższe niż rok temu.
– Czyli?
– Kredyt zaciągnięto na 15 mln
zł, w międzyczasie spłacono 3 mln
zł. Przy czym majątek uczelni wielokrotnie przewyższa wysokość
kredytu. Szacuje się go na 46 mln
zł. Ponadto WSB–NLU ma także
różne aktywa, choćby w Miasteczku Multimedialnym. Nie ma cienia
zagrożenia, jeśli chodzi o stabilność
finansową uczelni.
Rozmawiała KATARZYNA GAJDOSZ
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Sport

Nowa drużyna ze starym planem
Prezentacja zespołu nie była już
przeprowadzona z taką pompą jak
w roku ubiegłym, ale cele na ten
sezon, który zacznie się w najbliższy weekend, pozostają niezmienne
– odzyskanie tytułu mistrza Polski,
zdobycie krajowego pucharu i dobry występ w Lidze Mistrzyń.
W realizacji śmiałego planu pomóc mają nowe zawodniczki. Sięgnięto po wyróżniające się siatkarki z naszej ligi (Dominikę Sieradzan,
Annę Kaczmar i reprezentacyjną
libero Paulinę Maj). Trener Bogdan Serwiński wiele obiecuje sobie
również po powrocie z urlopu macierzyńskiego dobrego ducha zespołu i kapitan w ubiegłych sezonach Aleksandry Jagieło. W zespole
zostały dwie środkowe Agnieszka
Bednarek–Kasza i Katarzyna Gajgał–Anioł. Dołączyła do nich kolejna kadrowiczka Eleonora Dziękiewicz. Przypomnijmy, że to głównie
dzięki jej znakomitej grze w finale
to Atom Trefl Sopot, a nie muszynianki świętował mistrzostwo Polski. Zarząd klubu wyszedł z założenia, że jeśli przeciwnika nie można
pokonać, to trzeba go przeciągnąć
na swoją stronę.
W kadrze są też siatkarki zagraniczne. Z włoskiego Foppaperdetti Bergamo przyjechała do Muszyny rozgrywająca Valentina Serena.

FOT. BARTEK TOKARCZYK

Siatkarki z Muszyny zaprezentowały się kibicom. Tym razem w komplecie i oficjalnie. W zespole mamy sporo zmian, przyszły kolejne gwiazdy
rozpoznawalne przez fanów siatkówki
pod każdą szerokością geograficzną.

31–letnia siatkarka dwa lata temu
wygrywała Ligę Mistrzyń. Jest atakująca Chorwatka Sanja Popović. To
prawdziwa globtroterka, bo Muszyna to jej 12 klub w karierze, a grała już nawet w Korei. Pytanie tylko,

czy kluby zmieniała na własne życzenie, czy też jej dziękowano za
grę. Helene Rousseaux znana jest
natomiast już z naszych boisk, bo
występowała w Budowlanych Łódź.
Zbierała wiele pochlebnych opinii

Walka o mistrzostwo Polski zaczyna się już w sobotę. Bank BPS
Muszynianka Fakro Muszyna zacznie rozgrywki przed własną publicznością meczem z AZS–em Białystok (g. 17).
(BOG)

i jest jedną z najbardziej perspektywicznych zawodniczek w polskiej lidze. Skład uzupełniają Kinga
Kasprzak i Anna Werblińska, których kibicom siatkówki specjalnie
przedstawiać nie trzeba.

Sentyment do Nowego Sącza nie wystarczył

W Chełmcu rozegrano finały Mistrzostw
Polski piłki nożnej szóstek projektu
„Orlik Polska, kategorii +35” stanowiące pierwszą edycję ogólnopolską.

Wieść nie jest sensacyjna, bo dymisja, rezygnacja, zwolnienie, czy jakkolwiek to nazwiemy wisiała w powietrzu już dobrych kilka dni. Po
ostatnim przegranym spotkaniu
z GKS–em Katowice po konferencji
prasowej do szatni wpadł wiceprezes Sandecji Wiesław Leśniak i pytał,
czy Jarosław Araszkiewicz podał się
do dymisji?

W piłkarskiej rywalizacji rozgrywanej na zapleczach sportowych Orlik w Wielogłowach oraz Świniarsku rywalizowało 16 zespołów z całej
Polski. Pierwszy dzień zawodów stanowiący fazę grupową wyłonił najlepszą czwórkę na niedzielne finały: Olsztyn, Ząbki, Opole Lubelskie
i Knurów. Niestety w grze o medalowe miejsca zabrakło reprezentantów
Małopolski, choć blisko tego była
ekipa z Łącka. W niedzielnych finałach najlepsi okazali się zawodnicy
Oldboy’s Olsztyn, którzy w wielkim
finale pokonali po rzutach karnych
rywali z MOSiR–u Ząbki. Triumfatorzy otrzymali przepustkę na Finały
Orlik Euro, które odbędą się w Warszawie, albo znów w Chełmcu jeszcze w tym roku. Do rywalizacji staną zespoły m.in. z Ukrainy, Węgier,
Czech i Słowacji.
(FUT)

Nie podał się.Stało się to dopiero
jednak we wtorek. Po całodziennych naradach z zarządem wreszcie zapadła decyzja. Oczywiście
przekaz jest taki jak zwykle – trenerowi w Nowym Sączu bardzo
się podoba, dobrze mu się tu pracowało i będzie chętnie tu wracał.
Szczerze można w to wątpić. Nie
polemizujemy, że Araszkiewicz
czuł do Nowego Sącza sentyment,
ale po wtorku i w ogóle ostatnich
kilku miesiącach uczucie to mocno
musiało osłabnąć. Fakt, że zespołowi gra się nie kleiła, atmosfera
była kiepska, a więc i ocena pracy

FOT. WARTAPOSNANSA.PL

Gospodarze
bez medalu

trenera czasem skrajna. „Araś”
miał jednak ten komfort, że przychodził do miejsca doskonale sobie znanego. Kredyt zaufania niespodziewanie szybko się, niestety
dla niego, wyczerpał. W tym, co
się stało nie ma jednak zupełnie
nic nadzwyczajnego. Szkoleniowcy tracą robotę często i wszędzie,
a Sandecja i Araszkiewicz nie są
wyjątkiem od tej reguły. Jeden
z poprzedników Araszkiewcza Mariusz Kuras, który jak żaden ze
szkoleniowców Sandecji w ostatnich latach usłyszał wiele niewybrednych słów pod swoim adresem, powiedział na odchodnym:
„Do trenerów strzela się brutalnie”. Taki fach.
Przed drugim pobytem w Sandecji Araszkiewicz pracował
również drugi raz w trenerskiej
karierze w Warcie Poznań. Tam
też zdążył poprowadzić zespół
w 10 meczach. Do końca rundy
Sandecję będzie prowadził Janusz
Świerad.
(FUT)
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Na koniec tygodnia
J U B I L E U S Z . – Pewnych niebezpieczeństw, jakie mogą nas spotkać
w górach nie da się ustrzec. Ale my
też nie możemy się obrażać na ludzką nierozwagę, która sprowadza na
turystów jeszcze większe zagrożenia.
Jesteśmy od tego, by w każdej sytuacji nieść pomoc – mówi Maciej Ludrowski, starszy instruktor ratownictwa krynickiej grupy Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. GOPR właśnie obchodzi 60–lecie
istnienia. Jego członkowie świętują
jubileusz w międzynarodowym towarzystwie, bowiem w Krynicy–Zdroju
rozpoczął się właśnie światowy kongres ratowników górskich IKAR/CISA .
O organizację tej imprezy GOPR
ubiegał się od trzech lat. Kongres jest
okazją do spotkania i wymienianie
doświadczeń z ratownikami z całego świata: od Stanów Zjednoczonych po Japonię. Goście biorą udział
w prelekcjach, na których są omawiane najbardziej spektakularne akcje, ale przede wszystkim w ćwiczeniach praktycznych – idą w góry,
schodzą do jaskiń, latają śmigłowcami. Okazję do zaprezentowania
się na kongresie mają również firmy, które wyposażają ratowników.
– Dziś GOPR dysponuje sprzętem, jaki obowiązuje właściwie we
wszystkich organizacjach ratowniczych na świecie. Nie mamy się
czego wstydzić – mówi Ludrowski.
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Zazdroszczą nam jedności służby

Maciej Ludrowski podczas pokazów akcji ratunkowych. W sobotę, o godz. 12,
na przyszpitalnym lądowisku w Nowym Sączu krynicka grupa GOPR również
zaprezentuje swoje umiejętności.
– Za to mamy czym się pochwalić. Rozmawiałem niedawno z prezydentem Stowarzyszenia IKAR.
Przyznał, że ratownicy zazdroszczą
nam jedności służby. GOPR i TOPR
to jedyne jednostki, które odpowiadają za bezpieczeństwo ludzi w górach, na nartach, w jaskiniach.

Tymczasem w innych krajach istnieje kilka służb, z których każda odpowiada za inne sprawy i są
od siebie niezależne. W większości
kompletnie ze sobą nie współpracują. W Japonii na przykład, chyba
najbardziej górzystym kraju, jest
blisko 50 służb górskich.

Nad bezpieczeństwem turystów
w Polsce czuwa 104 etatowych ratowników GOPR, a wspomaga ich
1307 ochotników i 219 kandydatów.
Krynicka grupa liczy blisko 270 ratowników, którzy jako ochotnicy pełnią służbę na terenie Beskidu
Sądeckiego i Niskiego. Chętnych, by
wstąpić do GOPR jest z roku na rok
coraz mniej. To jednak nie martwi
ratowników.
– By zostać członkiem GOPR trzeba się poświęcić, to służba, za którą
nie otrzymuje się zapłaty. Z jednej
strony smuci, że coraz mniej osób
wyraża chęć wstąpienia do GOPR,
z drugiej strony mamy pewność, że
osoby, które decydują się na zdawanie egzaminu i trzyletnie dyżury
jako ratownik–kandydat, robią to
odpowiedzialnie, to ich pasja i będą
oddani służbie – mówi Ludrowski,
który w GOPR działa już 19 lat.
Zdecydował się wstąpić do stowarzyszenia w wieku 18 lat, a dziś
sam szkoli kandydatów na ratowników. Na pierwszych zajęciach
informuje, że nie powinni obrażać się na głupoty, jakie ludzie potrafią popełniać w górach. – My
nie jesteśmy od oceniania, ale od
niesienia pomocy w każdej sytuacji – dodaje.

Bo cóż można powiedzieć o grupie, która, wchodząc do schroniska na Łabowskiej Hali, informuje
ratownika pełniącego tam dyżur,
że na szlaku pozostawili człowieka, który zasłabł. Na pytanie, dlaczego mu nie pomogli, odpowiadają: „Przecież to jest przewodnik”.
Albo o 20 harcerzach, którzy wybrali się w góry zimą i zabrakło im
sił, by dojść do schroniska. Utknęli na szlaku i nawet nie podjęli próby walki o swoje życie. Rozsiedli się
pod drzewami, nawet nie myśląc, że
razem byłoby cieplej, nie rozpalili
ogniska, tylko czekali aż zamarzną.
– Zachowanie turystów pozostaje poza dyskusją. Moim zadaniem – bo akurat w obu tych akcjach brałem udział – było działać.
Udało się dotrzeć do tego przewodnika. Okazało się, że miał stan
przedzawałowy. Do dziś, gdy spotyka mnie na ulicy, rzuca się na
szyję, dziękując za uratowanie życia. Harcerze też długo nie mogli
się z nami rozstać, wdzięczni za
pomoc, której się nawet nie spodziewali – mówi Ludrowski.
Wdzięczność to jedyna zapłata,
na jaką może liczyć. Dla niego i jego
kolegów, wśród których są osoby
różnych zawodów i profesji – lekarze, prawnicy, biznesmeni, stolarze
– szacunek i satysfakcja to wystarczająca nagroda.
(GUR)
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POŻYCZKA
Z GWARANCJĄ!
Nie musisz już zastanawiać się, która oferta pożyczki jest
najlepsza. Gwarantujemy, że rata pożyczki w Alior Banku
będzie niższa od oferowanej przez inne banki – przy takiej
samej kwocie i identycznym okresie pożyczki. A dodatkowo:
0% prowizji;
do 150 tys. zł bez zabezpieczeń;
możliwość konsolidacji kilku kredytów w jeden;
środki nawet w 1 dzień.

Zapraszamy do oddziałów Alior Banku:

NOWY SĄCZ: RYNEK 16
oraz placówek partnerskich:

AL. WOLNOŚCI 10C
UL. GORZKOWSKA 32

Warunki oferty w placówce banku i na www.aliorbank.pl
Przykład reprezentatywny. Kwota pożyczki: 31 000 zł, liczba rat: 63, oprocentowanie
nominalne: 12,9%, składka na ubezpieczenie na życie: 4 882,50 zł, opłata przygotowawcza:
0 zł, kwota odsetek: 11 837,30 zł, RRSO: 22,50%, rata: 679,96 zł. Ostateczne warunki
kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty
płatności pierwszej raty. Warunki oferty - wg stanu na 13.06.2012 r.

