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Kajakiem
po wodach
świata
Sądeczanin Zbigniew Owsiak był w gronie
szczęśliwców, którzy kajakami pokonali Wielki
Kanion Kolorado. Na wyprawę czekał... 19 lat.
Czytaj L str. 15

REKLAMA

I SĄDECKIE TARGI CZASU WOLNEGO - PODRÓŻ PO MORZU OFERT
Centrum Handlowe „Gołąbkowice” w Nowym Sączu, 10 maja 2015 r.
Prowadzisz firmę, która może poszerzyć horyzonty sposobów spędzania czasu wolnego, dołącz się.
Kontakt: Wydawnictwo Dobre, Biuro Reklam i Ogłoszeń, tel. 18 544 64 41, e-mail reklama@dts24.pl
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Z DRUGIEJ STRONY
NOWY SĄCZ
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TYGODNIÓWKA MARKA STAWOWCZYKA

SĄDECKIE ABSURDY

Z drogi!
Śmieciarka
jedzie
Nasz Czytelnik mieszka w bloku
nr 14 przy ul. I Brygady. 13 marca około godziny 8.20 rano wyjrzał
przez okno i... zdębiał. Na osiedlowy parking próbowała wjechać
śmieciarka. Mężczyzna przyznaje, że plac jest ciasny, a przejazd
utrudniony, ale to w niczym nie
tłumaczy tego, co się stało. – Samochód zatrzymał się około 12 metrów od kosza na śmieci, bo dalej
nie mógł wjechać. Trzech panów,
którzy z niego wysiedli, zabrało
się za przestawianie auta mojego sąsiada. Po prostu przepchali
samochód (a auto mogło przecież
stać na zaciągniętym ręcznym),
zamiast przeciągnąć pojemnik

A TO CIEKAWE

Polowanie na
zielony autobus
Od poniedziałku ulicami Nowego
Sącza jeździ zielony autobus MPK.
W niedzielę na Rynku zostanie pomalowany przez uczestników warsztatów z Mgr. Morsem Street Art/Graffiti.
Ale zanim to nastąpi – organizatorzy
akcji proponują jeszcze jedną zabawę. – Zapolujcie na autobus z aparatem i przyślijcie zdjęcia na adres e-mail graffiti@wmediach.pl.
Fotografie autobusu zostaną
umieszczone na dedykowanym
profilu na Facebooku. Autora zdjęcia, które otrzyma najwięcej polubień, nagrodzimy podczas finału
Street Art/Graffiti 22 marca, przed
ratuszem – wyjaśnia konkurs Joanna Polańska, redaktor naczelna portalu wMediach.pl, przypominając
jednocześnie, że jeszcze do dziś (19
marca) trwają zapisy na warsztaty
z Mgr. Morsem.
Szczegóły na: wMediach.pl

Misterium przerwane... brawami
Chyba nie powinno być oklasków.
Ale nie dlatego, że spektakl nie był
tego wart. Wręcz przeciwnie. Po prostu oklaski były za... błahe. Jakoś
nie pasowały do emocji, jakie towarzyszyły widzom, którzy 15 marca
w Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu mieli okazję zobaczyć
„Misterium Świętej Kingi”. To drugie przedstawienie Teatru Storia,
powstałego z połączenia sił Fundacji Nomina Rosae i CKiS. Misterium
wyreżyserowała Maria Molenda, we
współpracy z Barbarą Szewczyk.
(G)
Nie chcesz więcej przegapiać
ciekawych wydarzeń, jakie dzieją się
na Sądecczyźnie. Śledź dts24.pl.

Monice i Maciejowi Kamińskim
serdeczne gratulacje z okazji
urodzin córki BERENIKI

Byłeś świadkiem interesującego
zdarzenia? Masz dobre czy złe
informacje, o których powinni
dowiedzieć się wszyscy? Zgłoś
nam temat.

REDAKCYJNY DYŻUR
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl

Składa zespół „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”
oraz Polskiej Platformy Multimedialnej

na śmieci, który jest wyposażony w kółka. Wcale go nie trzeba
taszczyć na ramionach. Ja rozumiem, gdyby to była straż pożarna, ale śmieciara? – nie kryje oburzenia mężczyzna.
Czytelnik nie odnotował, jakiej
firmy była śmieciarka: Empolu czy
Novej. Ustalenie właściwej nie stanowi problemu, bo trasa samochodów monitorowana jest przez
system GPS. Jednak w Novej poproszono nas o... numer rejestracyjny przepchanego auta. Od Leszka
Rataja z firmy Empol usłyszeliśmy
z kolei: – Tak naprawdę powinni
wezwać straż miejską, a ta ukarać
właściciela samochodu, bo w wyznaczone dni, kiedy odbieramy
śmieci, powinien być zapewniony
swobodny dostęp. Na koniec Rataj
skwitował. – Oni chcieli tylko dobrze wykonać swoją pracę. Gdyby
nie zabrali śmieci tego dnia, to ich
wywiezienie nastąpiłoby dopiero
za kilka dni...
(ES)
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Nowak: O drodze do Brzeska
należy zapomnieć
I N W E S T YC J E . – Władze województwa miały pełną świadomość, że inwestycja ta nie zostanie zrealizowana – mówi prezydent Ryszard Nowak,
po odpowiedzi, jaką otrzymał w sprawie tak zwanej Sądeczanki z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Teraz
zarzuca Zarządowi Województwa Małopolskiego przedwyborcze kłamstwo.
Przed wyborami bowiem szumnie oznajmiono przyjęcie przez rząd
Kontraktu Terytorialnego, w którym została ujęta tak zwana Sądeczanka. Kilka tygodni później okazało
się jednak, że droga nie funkcjonuje w dokumencie nadrzędnym, czyli
w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023”, opublikowanym 22 grudnia. Prezydent Nowak
wystosował zapytanie w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju i apelował, by sądeczanie
czynnie włączyli się do konsultacji
społecznych. Z kolei poseł PO Andrzej Czerwiński uspokajał, że realizacja Sądeczanki to przedsięwzięcie
wieloetapowe. Teraz jest już pewne.
Drogi do 2023 roku nie będzie.
– Ten kontrakt jest tyle wart,
co papier, na którym został wydrukowany – powtórzył po raz kolejny na specjalnie zwołanej konferencji
prasowej Nowak. 10 marca opublikowano raport z ministerialnych konsultacji, a odpowiedź z Ministerstwa

Infrastruktury jest jednoznaczna:
jednym z podstawowych założeń
„Programu Budowy Dróg Krajowych
na lata 2014–2023” jest dokończenie
spójnej sieci dróg i autostrad o klasie
A i S, a odcinek drogi krajowej 75 tego
statusu nie ma. Tym samym nie ma
szans na jego budowę w tym okresie.
– Władze województwa miały pełną
świadomość, że inwestycja ta nie
zostanie zrealizowana – podkreślił
Ryszard Nowak. – O drodze należy
zapomnieć – skwitował.
Nowak nie wspomniał jednak,
że w odpowiedzi minister podkreśla, że nie ma sprzeczności między
Kontraktem Terytorialnym a Programem rządowym, bo jak tłumaczy: „[...]dla drogi dk 75 Nowy Sącz
– Brzesko uzgodnione przedsięwzięcie określone zostało jako: „przygotowanie dokumentacji, przewidywana realizacja odcinek Łososina Dolna
– Nowy Sącz”. Przy czym warunkiem jego realizacji jest dostępność
środków, zaś zakres prac uzależniony
jest od wyników prac dokumentacyjnych. Z powyższego wynika niezbicie, iż fakt że projekt Programu nie
obejmuje planów związanych z budową przedmiotowej drogi w okresie
2014–2023 nie jest sprzeczny z ustaleniami zawartymi w Kontrakcie Terytorialnym.
(ES)
Więcej na temat drogowych
inwestycji w mieście na dts24.pl
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Radny Kuczaj złożył rezygnację
KO N T R OW E R S J E . – Jeśli ktoś ma
wyrok, w dodatku uprawomocniony, to bezsprzecznie nie powinien
startować w wyborach – uważa Zygmunt Paruch, przewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego, informując, że radny Marian Kuczaj, na którym ciąży wyrok w aferze korupcyjnej, złożył rezygnację z funkcji.
– Były prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu
w 2005 roku pomagał jako obserwator PZPN w ustawieniu ligowego meczu pomiędzy Widzewem
Łódź a Podbeskidziem Bielsko Biała – czytamy na blogu „Piłkarska

Mafia”. Miał otrzymać za to od działaczy Widzewa 5 tys. zł łapówki. Sąd
Okręgowy we Wrocławiu skazał go
na rok więzienia w zawieszeniu na 3
lata, a także 5–letni zakaz działania
w profesjonalnym sporcie.
Pomimo wyroku skazującego (ten
zapadł w lipcu 2014) emerytowany
nauczyciel, były burmistrz Starego Sącza, nie widział przeszkód,
by wystartować w ubiegłorocznych
wyborach samorządowych. Zdobył
mandat do Rady Powiatu Nowosądeckiego i zasiadł m.in. w... Komisji Turystyki i Sportu.
Marian Kuczaj nie chciał z nami
rozmawiać. Zygmunt Paruch

natomiast poinformował, że będzie nakłaniał byłego już radnego, by zwołał konferencję prasową
i wyjaśnił kontrowersyjną sytuację.
– Sam byłem zaskoczony. Dowiedziałem się o wyroku pana Kuczaja dopiero, gdy zadzwonił do mnie
dziennikarz – przekonuje przewodniczący Rady Powiatu.
We wtorek (17 marca) Marian
Kuczaj złożył rezygnację. Mandat
po nim może objąć Wojciech Nalepa
– miał drugi najlepszy wynik na liście
Sądeckiego Ruchu Samorządowego w okręgu, w którym startowali.
(RG)
Więcej na dts24.pl

KRÓTKO
Ledwo złożyliśmy doniesienie w sprawie Jana P., byłego pracownika prosektorium przy sądeckim szpitalu, a firma należąca do jego rodziny podpisała umowę
z sądecką prokuraturą na przewóz zwłok.

***

We wtorek do Nowego Sącza zawitał Bronkobus. Na pokładzie nie było jednak prezydenta. Kilku działaczy partii
KORWIN przywitało więc autobus, stojąc na przyniesionych przez siebie krzesłach i skandując: Gdzie jest szogun

***

540 tys. zł Nowy Sącz przekaże na organizację Tour de
Pologne. Przez miasto ma przebiegać trasa wyścigu.
Radni opozycji mają wątpliwości, czy to dobrze zagospodarowane pieniądze, i czy przy stanie sądeckich
dróg kolarze w ogóle nimi przejadą.

Według danych GUS na początku 2015 roku bezrobocie w Nowym Sączu wynosiło niespełna 9,5 %. To nieco
więcej niż w grudniu 2014 roku (8,9%), ale za to znacznie
mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (11,3 %).

***

W razie konfliktu wojskowego Strzelcy z Nowego Sącza staną do walki razem z żołnierzami. Oddział zapewnia, że jest przygotowany do ewentualnej służby.
Bądź na bieżąco, czytaj dts24.pl

Od maja do września na każdym sądeckim osiedlu,
przez całą dobę, będę pełnić służbę dwuosobowe patrole policji.

***
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Byłeś świadkiem interesującego zdarzenia?
Masz dobre czy złe informacje, o których powinni
dowiedzieć się wszyscy? Zgłoś nam temat.
REDAKCYJNY DYŻUR
Tel. 18 544 64 41 lub 785 340 411
E–mail: redakcja@dts24.pl
REKLAMA

Zespół Szkół Społecznych „Splot”
im. Jana Karskiego w Nowym Sączu
i
Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
zapraszają do wzięcia udziału
w

XIV Edycji

Małopolskiego Konkursu Literackiego
dla Młodzieży

„Pióro Splotu”
ZADEBIUTUJ U NAS !
NAPISZ DLA NAS !
Termin składania prac: 19.03.2015r. – 20.04.2015r.
Więcej informacji na: www.splot.info oraz

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.

M AT E R I A Ł P R O M O C YJ N Y

W Starym Sączu przy kompleksie sportowo–rekreacyjnym „SOKÓŁ” otwarta została ogólnodostępna nieodpłatna siłownia na świeżym powietrzu.
Na terenie siłowni zamontowano cztery urządzenia do
ćwiczeń ogólnorozwojowych o różnym stopniu trudności i na różne partie ciała tj : orbitrek, biegacz, wyciskanie siedząc oraz wioślarz. Urządzenia te wzbogaciły znajdujący się w pobliżu plac zabaw oraz boisko
wielofunkcyjne „Orlik”.
Siłownia została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
Miejskie siłownie to doskonałe miejsce zarówno
dla osób młodych i aktywnych, jak i starszych, które
cenią zdrowy styl życia. To także doskonały sposób
na urozmaicenie treningu i wydostania się z czterech
ścian tradycyjnego centrum fitness. Siłownie zewnętrzne to nie tylko ciekawe miejsce spotkań i integracji, ale również interesujący obiekt architektury
miejskiej, co wpływa na poprawę wizerunku gminy,
która dba o swoich mieszkańców.

Stary Sącz, ul. Bandurskiego

„Pióro Splotu”
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Bez problemu powiedziałbym: Dziękujemy panie prezydencie!
R O Z M OWA z ARTUREM BOCHENKIEM,
prezesem Zarządu Stowarzyszenia
Koalicja Nowosądecka, zastępcą wójta Chełmca.
– Mówiąc prezes trochę się zawahałem,
bo Koalicja Nowosądecka kojarzyła się
przede wszystkim z nazwiskiem Ludomira
Handzla. On był liderem...
– I nadal jest. Prezesem Zarządu jestem jeszcze nieformalnie. Dokumenty rejestracyjne są w trakcie rozpatrywania przez sąd [...]
– Słyszał Pan najnowszy dowcip krążący
po Nowym Sączu: Do kogo podobny jest
Ludomir Handzel?
– Do…?
– Władymira Putina, bo też go nikt nie widział przez ostatnie tygodnie.
– Zaręczam, że go widziałem i osobiście z nim rozmawiałem […] Nie jest
tajemnicą, że pracuje w Warszawie [...].
– Wyobraźmy sobie, że Ludomir Handzel
dostaje w drugiej turze jesiennych wyborów prezydenckich o 190 głosów więcej.
Co dzieje się przez kolejne trzy miesiące
w Nowym Sączu?
– Na pewno trzeba byłoby się
przyjrzeć temu, co się działo przez
ostatnie kilka lat: przeprowadzić audyt, sporządzić sprawozdanie, podsumować to, co wykonano, a czego
nie wykonano. Następnie przystąpić
do pracy – głównie nad sprawami inwestycyjnymi, o które apelowaliśmy
w kampanii wyborczej. W Nowym Sączu w tej chwili realizowana jest jedna większa inwestycja – obwodnica
północna z mostem, którą rozpoczęto dopiero po siedmiu latach urzędowania prezydenta Nowaka. Trudno mi
sobie przypomnieć inne, większe inwestycje […].
– A personalnie jakby wyglądał Nowy
Sącz? Artur Bochenek zastępcą
prezydenta?
– Takie rozmowy byłyby prowadzone dopiero po 1 grudnia, kiedy dostalibyśmy te kilkaset głosów więcej.
– Jaka była Pana reakcja na wynik
wyborczy?
– Towarzyszyły mi dwojakie
uczucia. Z jednej strony zdziwienie, że z osoby tak naprawdę zupełnie nieznanej, udało się zrobić prawie prezydenta Nowego Sącza […]
Z drugiej smutek. Byliśmy napompowani energię, wierzyliśmy, że uda
nam się coś w tym mieście zmienić.
Ożywić, wprowadzić trochę młodości.

Smutno, że nie wszyscy
to dostrzegli...
– 15 tysięcy ludzi
dostrzegło.
– Stąd pomysł na stowarzyszenie. Byłoby niewłaściwe z naszej strony,
gdybyśmy tych głosów nie
zagospodarowali […].
– Podczas kampanii mówiło się,
że Ludomir Handzel jest kandydatem sądeckich środowisk biznesowych.
– Nie zgodzę się z tym absolutnie.
Ja nie jestem przedstawicielem środowisk biznesowych, a byłem blisko Ludomira Handzla, jego kampanii i wokół mnie też było mnóstwo
osób nie tylko związanych z prywatnymi przedsiębiorstwami […]. Po prostu byli ludzie, którzy chcą coś zmienić w tym mieście.
– Minęło kilka miesięcy, Koalicja Nowosądecka spokojnie przespała zimę, teraz zwiększyła aktywność i oto czytam
Pański komunikat wysłany do mediów,
który mówi: „Chcemy po prostu służyć pomocą zarówno urzędowi, jak i panu
prezydentowi”.
– Nie chciałbym, żebyśmy byli postrzegani w mieście, jako agresor i krytykant tego, co się dzieje w ratuszu.
– Ale z automatu jesteście – jakby to powiedzieć... – opozycją pozaparlamentarną. Nie ma was w ratuszu, nie macie nikogo w Radzie.
– Na chwilę obecną można nas zaliczyć do opozycji. Ale wyobraźmy
sobie sytuację, że nagle ratusz ma realizować wszystkie projekty, które
przedstawiła Koalicja Nowosądecka
podczas kampanii. Nie sposób temu
nie przyklasnąć.
– Powiedziałby Pan wtedy publicznie:
Dziękujemy panie prezydencie?
– Gdyby w ciągu czterech lat zostałby wybudowany most południowy, powstałaby kładka pieszo–rowerowa nad Dunajcem, dworzec
regionalny w okolicach PKP, parking
wielopoziomowy, gdyby zostało odkorkowane miasto, zrobiono porządek ze Strażą Miejską to wówczas bez
problemu powiedziałbym: Dziękujemy panie prezydencie!
– „Współpracujemy z kilkoma ekspertami
– cytuję dalej Pana komunikat. – To ludzie
związani ze środowiskami naukowymi
w Nowym Sączu i chcemy prezentować neutralne poglądy. Nie będziemy organem bijącym w ratusz i urzędującego

prezydenta”. Nie przekonał
mnie Pan, bo żadna opozycja
tak łatwo nie składa broni.
– Nie jesteśmy partią polityczną i naszym
celem nie jest zdobycie
władzy dla władzy. Zrzeszamy ludzi, którzy chcą
realnie wprowadzić pewne
inwestycje w tym mieście, zmienić funkcjonowanie urzędu i jednostek miejskich. [...]
– Zaczęliście działalność od kampanii informacyjnej, zapowiadacie założenie bezpłatnej gazety...
– Dostawaliśmy masę e-maili
z pretensjami od ludzi: „Dlaczego już
nie działacie”; „Zagłosowałem na was,
a was nie ma”... Trzeba było pokazać
mieszkańcom, że żyjemy, że chcemy
działać. Stąd apele powtarzane w mediach, że każda osoba zainteresowana pracą na rzecz miasta, bez względu na opcję polityczną będzie u nas
mile widziana.
– I wierzy Pan, że to się nie przekształci w partię polityczną, że wasi członkowie
nie nabiorą ambicji, by zmienić kierunek
miasta. Do tego trzeba mieć narzędzia
– władzę.
– Władzę i środki na działanie.
Chcemy, jak Pan wspomniał, wydawać gazetę bez reklam, by była wolna
od wpływów politycznych, ale i gospodarczych. Będziemy aplikować
o środki unijne na ten cel [...]
– Niedawno Jerzy Gwiżdż mówił, że gdyby wybudowano nowy most nad Dunajcem, miałyby tam powstać trzy pasy ruchu. Pan mówił, że to był wasz pomysł,
a może Jerzy Gwiżdż realizuje po prostu
wasze postulaty?
– Prezydent twierdzi, że to autorski pomysł ratusza. Więc chyba
tylko urzędnicy z ratusza wiedzieli,
że mają taki pomysł […]. Bardzo bym
chciał, żeby prezydent, wiceprezydent wzięli nasz program i realizowali go punkt po punkcie. Nie mielibyśmy żadnych pretensji. Nawet jeśli
urzędnicy z ratusza będą twierdzić,
że wszystkie pomysły są ich, nie będziemy im tego wytykać. Grunt, żeby
było to realizowane.
– Powstanie ten most nad Dunajcem?
– Ale który? Jeśli chodzi o południowy, to właśnie byłem – z ramienia gminy Chełmiec – na spotkaniu
z urzędnikami ratusza, przedstawicielami Starego Sącza oraz Podegrodzie,

na którym rozmawialiśmy o wspólnym lobbowaniu projektu pod nazwą Węgierska bis i obwodnicy przygotowanej przez gminę Chełmiec:
od Świniarska do wylotu przed mostem w Kurowie, gdzie planowany jest
drugi most między Marcinkowicami
a Dąbrową. [...] Takie przedsięwzięcia realizuje się, wchodząc oknem, gdy
nie chcą nas wpuścić drzwiami. Trzeba
jeździć do Krakowa, Warszawy, szturmować urzędników – prośbą, groźbą i uporem takie rzeczy załatwiać.
Ta droga, roboczo nazwana przez nas
obwodnicą nad Dunajcem, praktycznie odciążałaby niemal całą południową i zachodnią stronę Nowego Sącza.
– Skąd wziąć pieniądze?
– Będziemy aplikować do Generalnej Dyrekcji, bo to ona dysponuje środkami na ten cel. Zresztą powstaje teraz program dróg krajowych
na lata 2015–2023. Będziemy aplikować o wpisanie do niego.
– „Nie będziemy bić w ratusz”, ale ratusz
uderza w was. Kontrakt terytorialny i zapowiedź powstania tak zwanej Sądeczanki to według prezydenta Nowaka kiełbasa wyborcza między innymi w wykonaniu
Ludomira Handzla.
– […] Pismo z Ministerstwa potwierdza to, co mówiła Koalicja Nowosądecka w kampanii. Pieniądze
są zarezerwowane na kwestie związane z projektowaniem. Sądeczanki
nie ma jeszcze w programie budowy
dróg, ale nic nie stoi na przeszkodzie,
żeby ten program zaktualizować. Tylko trzeba to poprzeć argumentami.
– Co obiecywała Koalicja? Budowę Sądeczanki do 2020 czy...
– ...rozpoczęcie działań związanych z jej realizacją. A wiemy, że nawet
nie ma koncepcji, nawet narysowanej kreski na mapie. Mówiąc o budowie, najpierw trzeba mieć plan, następnie decyzję środowiskową, co już
samo w sobie jest trudnym i kosztownym przedsięwzięciem. Projekt i kwestie z nim związane to koszt, przy takiej
klasie drogi, kilku milionów złotych.
– Czyli to się nie stanie przed 2020?
– Gdybyśmy przystąpili do działania już teraz, to jest to możliwe […].
Rozmawiał WOJCIECH MOLENDOWICZ
Oprac. (KG)
Wykorzystano fragmenty wywiadu
przeprowadzonego dla Regionalnej
Telewizji Kablowej. Całość oglądaj na:
www.tv.rtk.pl
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Stowarzyszenie Rodziców i Przyjacióų Dzieci Niepeųnosprawnych
„NADZIEJA” w Nowym SČczu wnosi radoƑđ w Ǐycie i nadziejħ
na poprawħ zdrowia dzieci i mųodzieǏy niepeųnosprawnej.

RównieǏ i Paŷstwo moǏecie przyczyniđ siħ do
przywracania normalnoƑci w ich Ǐycie przekazujČc swój

1% na rzecz Stowarzyszenia.
W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisađ KRS: 0000016044.
Wszystkim, którzy nam zaufali – dziħkujemy z caųego serca.

Nowy SČcz
ul. Freislera 10,
www.nadzieja.sacz.pl
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Zaglądamy
radnym
do portfeli
S A M O R Z Ą D . Jedni mają spore oszczędności, inni znaczne długi. Jedni grają na giełdzie, inni wolą
inwestować w nieruchomości. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
opublikowało oświadczenia majątkowe radnych.
Oświadczenia obejmują okres
od stycznia do listopada 2014
roku. Według nich najbardziej
przedsiębiorczą radną jest Joanna
Stawiarska, która wraz z mężem
ma niemal 200 tys. zł oszczędności, oraz ponad 140 tys. zł w papierach wartościowych różnych
spółek. Radna nie posiada także
żadnych zobowiązań finansowych
powyżej 10 tys. zł, a z prowadzenia własnej działalności gospodarczej zarobiła w zeszłym roku
34 tys. zł.
Największą liczbę nieruchomości (w tym gospodarstw rolnych) posiada radny Włodzimierz
Oleksy. Ich łączna wartość wynosi ponad 5,5 mln zł. Radny może
pochwalić się także sporymi zasobami pieniężnymi – na koniec
roku 2014 wyniosły one ponad
130 tys. zł. Na drugim biegunie pod tym względem znajduje się starosta nowosądecki. Marek Pławiak nie posiada żadnych
oszczędności, a do tego musi
spłacać kredyty: jeden we frankach szwajcarskich (130 tys. CHF)
a pozostałe w polskich złotych
(230 tys.). Spore zadłużenie mają
także radni Tadeusz Zaremba (82
tys. CHF + 32 tys. zł) oraz Andrzej
Gancarz (225 tys. zł).
Najlepiej zarabiającym radnym
w zeszłym roku był były wicestarosta powiatu nowosądeckiego Mieczysław Kiełbasa (130 tys.
zł). Największą stratę, prowadząc
własną działalność gospodarczą,
odnotował natomiast radny Marian Ryba (58 tys. zł). Obecnie
radny nie prowadzi już biznesu. Od listopada 2014 roku pełni funkcję etatowego członka Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.
ROSS
Więcej szczegółów na dts24.pl
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Radny

Zasoby pieniężne

Nieruchomości oraz ich szacunkowa wartość

Marta Adamczyk
Krzysztof Bodziony
Józef Broński
Stanisław Dąbrowski
Marian Dobosz

brak
brak
brak
82 000 zł

Dom (120m2) – 300 tys. zł; gospodarstwo rolne 2,5 ha – 150 tys. zł
Dom (120m2) – 250 tys. zł, gospodarstwo rolne, 1,1 ha – 200 tys. zł
Dom (120m2) – 250 tys. zł
Dom (114 m2) – 350 tys. zł; działka 4,7a – 50 tys. zł

35 000 zł

Dom (180m2) – 150 tys. zł, działka 6a – 30 tys. zł

Wiktor Durlak
Andrzej Gancarz
Józef Głód
Jan Gomółka
Franciszek Kantor
Mieczysław Kiełbasa
Antoni Koszyk

37 000 zł + 1000 Euro
6 700 zł
34 000 zł
brak
24 000 zł
30 500 zł
1 000 zł

Marian Kuczaj

brak

Marek Kwiatkowski
Józef Leśniak

400 000 zł + 1200 Euro
42 700 zł

Zofia Nika
Włodzimierz Oleksy

3 000 zł
130 000 zł

Wiesław Pióro

55 000 zł

Marek Pławiak

brak

brak
Mieszkanie (84m2) – służbowe
Dom (220m2) – 400 tys. zł, działka 22a -110 tys. zł
brak
Dom (180m2) – 300 tys. zł, gospodarstwo hodowlane 6,8ha -200 tys. zł
Dom (180m2) – 300 tys. zł, gospodarstwo rolne 4,8 ha – 75 tys. zł
Dom (80m2) – 20 tys. zł, dom (140m2) – 230 tys. zł, gospodarstwo rolne
4 ha -30 tys. zł
Dom (60m2) – 150 tys. zł, mieszkanie (83m2) – 250 tys. zł, gospodarstwo
rolno-mieszkalne (250 tys. zł, działka (0,28 ha) – 7,5 tys. zł
Dom (197m2) – 300 tys. zł,
Dom (110m2) – 170 tys. zł, działka 6a -65 tys. zł, działki (0,5 ha)
– 250 tys. zł
Dom (218m2) – 400 tys. zł, działka 54a – 30 tys. zł
Dom (162m2) – 400 tys. zł, gospodarstwa (ok. 178 ha), inne - 4,8 mln zł,
działki (ok. 1 ha) – 0,9 mln zł
Dom (180m2) – 280 tys. zł, mieszkanie (31m2) – 260 tys. zł,
gospodarstwo rolne (4,3 ha) – 200 tys. zł, działki rolne (0,39 ha) – 20 tys. zł.
Dom (160m2) – 400 tys. zł, działka 24 a – 30 tys. zł

Ryszard Poradowski

69 000 zł, 300 USD,
100 Euro
25 000 zł
brak
15 000 zł

Antoni Poręba
Roman Potoniec
Marian Ryba
Joanna Stawiarska

336 000 zł, 120 Euro,
300 USD
Stanisław Sułkowski 2 000 zł
Zenon Szewczyk
50 000 zł
Józef Świgut
Tadeusz Zaremba

27 000 zł
brak

Wynagrodzenia,
inne dochody w tym
emerytury (brutto)
18000 zł (netto)
60 800 zł
93 800 zł
52 500 zł

Diety radnego (netto)

58 200 zł
(od I do X 2014.)
49 600 zł
90 900 zł
92 600 zł
18 800 zł
25 800 zł
130 400 zł
72 100 zł

7 500 zł (rada g. Rytro
– od I do X 2014)
10 400 zł (rada g. Grybów)
19 200 zł
19 700 zł
Nie dotyczy
17 000 zł
Nie dotyczy
19 800 zł

23 600 zł

43 500 zł

19 800 zł

brak

68 500 zł
Brak danych

18 000 zł
18 700 zł

brak
100 000 zł

83 300 zł
66 800 zł

Nie dotyczy
19 800 zł

brak
brak

101 000 zł

18 000 zł

90 000 zł

85 300 zł

Nie dotyczy

Dom (207m2) – 500 tys. zł, łąka (1,8 ha) – 60 tys. zł

112 000 zł

Nie dotyczy

130 000 CHF
234 000 zł
22 000 zł

Dom (140m2) – 300 tys. zł, działka (20a) – 80 tys. zł
Dom (100m2) – 160 tys. zł, gospodarstwo ogólnorolne (8,6 ha) – 86 tys. zł
Dom (72m2) – 250 tys. zł, mieszkanie (60m2) – 200 tys. zł, działka (15a)
– 20 tys. zł
Dom (190m2) – 400 tys. zł, użytki rolne (1,5 ha) – 450 tys. zł, udziały
w drogach dojazdowych (ok. 4,2 tys. zł)
Dom (103m2) – 130 tys. zł,
Dom (220m2) – 250 tys. zł, mieszkanie (74m2) – 200 tys. zł, gospodarstwo rolne (1 ha) – 90 tys. zł
Dom (110m2) – 150 tys. zł, gospodarstwo rolne (4,4 ha) – 50 tys. zł
Dom (133m2) – 350 tys. zł, działka 14a – 63 tys. zł

44 300 zł
45 800 zł
Strata 58 600 zł (działalność gospodarcza)
59 200 zł

18 700 zł
Nie dotyczy
18 700 zł

brak
brak
Nie dotyczy

Nie dotyczy

brak

8 100 zł
50 200 zł

7 000 zł (rada g. Muszyna) brak
18 700 zł
brak

26 200 zł
105 100 zł

18 100 zł
Nie dotyczy

Nie dotyczy
23 100 zł
-

Zobowiązania
powyżej
10 tys. zł
19 000 zł
brak
19 000 zł
brak

17 500 zł
225 000 zł
12 000 zł
brak
brak
brakw
14 500 zł

brak
82 100 CHF
32 000 zł

Oświadczenia majątkowe radnych Powiatu Nowosądeckiego za okres I-XI 2014 roku.
Dane za: www.bip.powiat.nowy-sacz.pl. Większość radnych ma wspólność majątkową.

Oświadczenia majątkowe złożyło także sześciu naszych reprezentantów w Sejmiku Województwa Małopolskiego
Radny

Zasoby pieniężne

Nieruchomości oraz ich
szacunkowa wartość

Grzegorz Biedroń

39 600 zł + 302 000 zł
(papiery wartościowe)

Witold Kozłowski

106 000 zł + 20 000 USD

Elżbieta Nowogórska

72 500 zł

Stanisław Pasoń
Paweł Śliwa

3 000 zł
240 000 zł + 75 900 zł
(papiery wartościowe)

Leszek Zegzda

600 zł

Dom (120m2) – 280 tys. zł,
działka 31a, działka niezabudowana 15a (45 tys. zł)
Dom (308m2) – 496 000
zł, działki 20 a i 40a – 80
000 zł
Dom (240m2) – 400 tys. zł,
działka rolna (1,3 ha) – 50
000 zł, działka (15a) – 18
000 zł, działka (7a, zabudowana) – 300 000 zł
Brak
Dom (350m2) – 400 000 zł,
gospodarstwo rolne (6,9 ha)
– 150 tys. zł
Mieszkanie (74m2) – 400
000 zł, mieszkanie (49m2)
– 100 000 zł, działka (4,6a)
– 75 000 zł, działka (4,5a)
– 75 000 zł

Wynagrodzenia, inne
Diety radnego (netto)
dochody w tym emerytury
(brutto)
92 706 zł
29 610 zł

Zobowiązania powyżej 10
tys. zł
101 000 zł

111 700 zł

158,98

42 100 CHF + 104 000 zł

58 600 zł

176 zł

1,45 mln zł

Nie wykazał
94 700 zł

Nie dotyczy
27 265 zł

Brak
82 tys. zł

93 100 zł

40 180 zł

310 000 zł

Wybrane dane z oświadczeń majątkowych radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego (okręg nowosądecki) za okres I-XI 2014 roku.
Dane za: http://bip.malopolska.pl/umwm. Radni mają wspólność majątkową.
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Nowym Sączu

ul. J. III Sobieskiego 16/2, 33-300 Nowy Sącz

Przekaż 1% podatku
KRS 0000 154454 koniecznie z dopiskiem ODDZIAŁ NOWY SĄCZ
numer konta: PKO BP 03 1020 3453 0000 8702 0060 9826

Dzięki TOBIE będziemy mogli pomagać.
dyżurujemy: poniedziałek 16.00-18.00, środa i piątek 10.00-12.00 telefon: 18 443 42 27, telefon interwencyjny całodobowy 600 04 31 31
napisz do nas: tozns@wp.pl, znajdź nas na FB www.facebook.com/TOZNS/
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MALI EKSPERCI

MAMY JUŻ WIOSNĘ?
Odpowiadają dzieci z Parafialnego Przedszkola Integracyjnego
w Tymbarku.

Gosia Wolfinger, lat 5

Śnieg topnieje i widać, że pojawiły się
kwiatki. Motylki zaczynają latać.
Budzą się jeże, a ja
widziałam jeża!

Nr 1 (12), 19 marca 2015 // www.dts24.pl

Wiosenne wagary?
Iść na wagary? Czy nie iść? Co o tym
sądzą nauczyciele i uczniowie?

Bogusław Kołcz, dyrektor
Zespołu Szkół Akademickich
w Nowym Sączu
Oczywiście jest taka niepisana
tradycja w szkołach. Młodzież uważa, że poza Dniem Dziecka, Walentynkami należy uczcić też pierwszy
dzień wiosny. Traktuje to jako sposobność, żeby ubarwić sobie codzienność szkolną, bo każda okazja
jest dobra na jakąś formę rozrywki. Żeby w jakiś oryginalny sposób

Oliwia Kulig, lat 5
Jak jest wiosna,
to pszczółki się
budzą. Przylatują
bociany i jaskółki.
Chyba jeszcze
wiosny nie ma.

uniknąć lekcji kontrolując wagary,
można wyjść na wspólne wycieczki, lekcje w plenerze. Zawsze starłem się uczniom przekazać, że jeśli
coś robić, to robić to z głową. W naszej szkole rodzice płacą za edukację dzieci, więc oczekują, że lekcje
będą realizowane w pełnym wymiarze. Dlatego realizując cele edukacyjne, organizujemy w pierwszy
dzień wiosny szkolny przegląd talentów. 20 i 21 marca będziemy też
brać udział w edukacyjnym projekcie warsztaty z Mgr. Morsem.

Marcin Kaim, lat 7
Jest mniej śniegu,
zaczął padać
deszcz i roztopił
śnieg. Na niebie
pojawia się tęcza,
bo jest też słońce.
Niedźwiedź na zimę
musiał zebrać dużo zapasów,
a jak poczuje wiosnę to się
zbudzi. Pies już zrzuca ciepłą
sierść.
FOT. Z ARCH. JOMB

REKLAMA

– SZEROKI WYBÓR,
WYJĄTKOWE
POŁĄCZENIA SMAKOWE
– ORGANIZACJA URODZIN
– POKAZY PRODUKCJI
LODÓW DLA
GRUP WCZEŚNIEJ
UMÓWIONYCH

tel. 534 097 009

Klaudia Jasińska,
nauczycielka języka
polskiego i dziennikarstwa
w VI LO w Nowym Sączu
Wiele lat temu w szkołach obowiązywał kategoryczny zakaz wagarowania. Uczeń, który złamał szkolny
regulamin, musiał liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Współczesne
placówki edukacyjne walczą z wagarami w inny sposób. W pierwszym
dniu wiosny proponują uczniom
ciekawe zajęcia: festiwale talentów,
warsztaty, wyjścia do kina itp. Dlatego z roku na rok wyraźnie zmniejsza się liczba uczniów, którzy decydują się na ucieczkę ze szkoły.

Michał, uczeń limanowskiego
gimnazjum
Oczywiście tradycyjnie pójdziemy na wagary. To tradycja
REKLAMA

i przygoda. Konsekwencji się nie
obawiam, bo o wagarach zawsze
mówię wcześniej rodzicom.

Anna Główczyk, uczennica
I klasy dziennikarskiej VI
LO w Nowym Sączu
Idea wiosennych wagarów jest już
raczej przereklamowana. Co prawda „dzień wagarowicza” jest nieformalną tradycją, jednak według
mnie z roku na rok traci na wartości.
Obecnie wagary w tym dniu to proszenie się o problem w szkole. Praktycznie w każdej placówce zwracana
jest wtedy większa uwaga na nieobecność. Dlatego sądzę, że aktualnie organizowanie wagarów 21 marca jest bezsensowne.
(JOMB)

TAK:
X wiosna to idealny czas na spontaniczne wagary, by poszukać zwiastunów wiosny, poczuć wolność, zaznać przygody
X „Jakoby też rok bez wiosny mieć
chcieli, Którzy chcą, żeby młodzi
nie szaleli.” (Jan Kochanowski)

NIE
X szkoły organizują tyle ciekawych
zajęć, zwłaszcza w „dniu wagarowicza”, że to się zwyczajnie nie opłaca
X wagary niosą za sobą nieraz
dotkliwe konsekwencje (ocena
z zachowania, wezwanie rodziców do szkoły)

Naszym zdaniem:
Wiosenne wagary to nie jest dobry pomysł. Lepiej namówić nauczycieli na wspólne zorganizowanie ciekawego i edukacyjnego
wyjścia w plener.

Roksana Kaim,
lat 4
Zielony i żółty
kolor kojarzą się
z wiosną. Zielona
trawa jest i pączki
na drzewach.

Mikołaj
Wolfinger, lat
3,5
Jest już wiosna! Spod
śniegu wyrasta trawa i kwiatki.
(JOMB)
ZDJĘCIA: JOLANTA BUGAJSKA

Konkurs
Lubisz pisać, rysować? Marzysz
o zawodzie dziennikarza?
Zadebiutuj na łamach
„DTS Junior”!
Temat brzmi: Dlaczego sport?
Teksty i rysunki przesyłajcie do
8 kwietnia na adres:
dts.junior@op.pl
Koniecznie podajcie imię,
nazwisko i wiek, możecie też
załączyć swoje zdjęcie.
Autorzy opublikowanych prac
zostaną nagrodzeni.
Życzymy twórczych pomysłów!


junior
Dodatek specjalny dla najmłodszych
Czytelników „Dobrego Tygodnika
Sądeckiego”
Redaktor prowadząca: Jolanta Bugajska
adres e–mail: dts.junior@op.pl
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ZA 5,65 ZŁ PIJESZ WODĘ PRZEZ 500 DNI!

Metr sześcienny wody to ile litrów? A ile wanien wody nim napełnisz? A może wiesz ile kosztuje
kubik wody i ile miesięcznie zużywa
ich twoja rodzina? W podróż „Szlakiem wody” zabierze Cię Wodnik,
który zdradzi, dlaczego „kranówkę” można pić bez przegotowania
i jak na tym zaoszczędzić.
„Fabryki wody” – jak nazywają stacje uzdatniania wody jej pracownicy – to obiekty, w których
produkuje się wodę zdatną do picia. W naszym regionie są dwa takie
miejsca – w Starym Sączu i w Świniarsku. Łącznie mogą one wyprodukować około 30 tysięcy metrów sześciennych wody na dobę.
To w zupełności wystarczy, żeby

klienci Spółki Sądeckie Wodociągi mogli mieć pewność, że woda
w kranie popłynie zawsze, nawet
kiedy wszyscy mieszkańcy miasta
naraz biorą prysznic lub zażywają
relaksującej kąpieli.
Warto wiedzieć, że metr sześcienny wody (kubik) to 1000 litrów. Jeden człowiek zużywa średnio około 100 lirów wody dziennie,
w tym: kąpiel, gotowanie, picie,
mycie zębów i inne codzienne
czynności. Miesięcznie daje to około 3000 litrów wody, czyli trzy metry sześcienne. Kubik wody kosztuje w Nowym Sączu 5,65 zł. Łatwo,
więc obliczyć, że jedna osoba zapłaci miesięcznie za wodę około 17 zł.
Dla czteroosobowej rodziny to rachunek w wysokości około 70 zł.
Używając wody z kranu możesz
jeszcze na tym zaoszczędzić. Za 5,65
zł kupisz 1000 litrów wody, która
wystarczy Ci do picia aż na 500 dni!
Co zawiera się w tej cenie?
1. Uzdatnianie, czyli wyprodukowanie takiej wody, która będzie
zdatna do spożycia. Zanim trafi ona
do naszych kranów musi być czysta jak łza, pozbawiona bakterii
i nawet śladowych ilości substancji, które mogłyby zagrażać zdrowiu. O to dbają eksperci ze stacji

Więcej o wodzie oraz jej właściwościach dowiesz się podczas przedsięwzięcia Miasto Wody,
które odbędzie się w Centrum Handlowym Gołąbkowice w Nowym Sączu 11 kwietnia 2015 r.
Czeka ma Was wiele atrakcji i czarodziejskich,

uzdatniania wody, którzy przez
24 godziny na dobę sprawdzają jej
parametry. Nawet jedna, maleńka
bakteria się nie przeciśnie.
2. Badania wody, czyli kontrola
wody w sieci wodociągowej.
– Pracownicy stacji uzdatniania wody mają za zadanie wyprodukować wodę bardzo dobrej jakości. Pracownicy laboratorium
dają na to dowody – zaznacza

wodnych sztuczek zaprezentowanych przez
pracowników laboratorium Spółki Sądeckie
Wodociągi. Specjalnie dla uczestników imprezy zagra zespół Lachersi. Wystąpi także finalista
programu „Mam Talent”, która zaprezentuje

Leszek Połeć, kierownik laboratorium w Spółce Sądeckie Wodociągi.
– Sprawdzamy jakość wody, która
z „kurka na ujęciu” wpływa do sieci. Pracuję w przedsiębiorstwie 10 lat
i nie przypominam sobie przypadku
zamknięcia wody dla mieszkańców
z powodu obecności w niej bakterii.
W każdym miejscu naszej sieci woda
musi spełniać najostrzejsze wymagania i z całą odpowiedzialnością

niesamowity pokaz taneczno–akrobatyczny „Kula wodna”. Zachęcamy do przyjścia
w „strojach wodnych”. Najlepsze z nich zostaną zaprezentowane na scenie i nagrodzone. Odbędą się także konkursy i animacje dla

mogę powiedzieć, że takie spełnia
- dodaje kierownik.
Warto tu zaznaczyć, że Spółka Sądeckie Wodociągi odpowiada za jakość wody do wodomierza
głównego.
3. Monitoring, czyli zapobieganie awariom oraz ich jak najszybsze
usuwanie. Reakcja na awarie w sieci wodociągowej jest natychmiastowa, a często wręcz wyprzedzająca.
Monitoring sieci odbywa się 24 godziny na dobę. Miasto jest podzielone na siedem stref, w których
badane jest zużycie wody na dobę.
Sygnał o wzroście zużycia wody
w którejś ze stref traktowany jest
jako awaria. Dzieje się to zazwyczaj zanim mieszkańcy odczują jej
ewentualne skutki.
4. Bezpieczeństwo i wygoda,
które zapewniają ciągłość i stabilność dostaw wody. Trudno dziś
wyobrazić sobie sytuację, w której
przez tydzień mieszkańcy miasta
nie mają wody w kranach. Dzięki
inwestycjom, które przedsiębiorstwo przeprowadziło przy współudziale środków z Unii Europejskiej mieszkańcy Sądecczyzny nie
odczuwają, że zasoby wody pitnej
na jednego mieszkańca są tu porównywalne do… Egiptu.

najmłodszych, a na zakończenie imprezy ekologiczny turniej rodzinny.

Odwiedź nasze strony internetowe swns.pl
oraz akademiawodnika.pl
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Dlaczego wiosna?
Wiosna
to moje
urodziny

Mamy
chęć
do życia

Wiosna jest super! Wreszcie będziemy grać w piłkę z bratem, ścigać się z nim na rowerach, będziemy chodzić na spacery, zbierać
kwiatki i robić z nich bukiety dla
mamy. Wiosna to moja ulubiona pora roku, bo pierwszego dnia
wiosny 21 marca mam urodziny!
Już nie mogę się doczekać, niedługo skończę 5 lat! Na pewno będzie
torcik i prezenty, może dostanę
hulajnogę w moim ulubionym różowym kolorze.
KAROLINA KOŚCIÓŁEK, lat 5

Moją ulubioną porą roku jest
wiosna. Zaczyna się 21 marca, a kończy 22 czerwca. Wtedy świat budzi się po zimowej
drzemce, topnieje śnieg, ptaki
zaczynają wesoło śpiewać, wróciły już z ciepłych krajów i budują gniazda, a zwierzęta wychodzą ze swoich zimowych norek.
Słońce zaczyna mocniej przygrzewać, na dworze robi się cieplej, a dni są coraz dłuższe. Codziennie widać jak trawa się
zieleni, a na drzewach rozwijają

się liście i kwiaty. Świat staje się
piękny i kolorowy, przypomina
zaczarowaną krainę.
Wiosną lubię patrzeć na ogródek mojej mamy, w którym rośnie
mnóstwo kwiatów. Kwitną w nim
stokrotki, narcyzy i różnokolorowe tulipany. W okresie tym mamy
duży przypływ energii i niesamowitą chęć do życia. Widać jak ludzie są weseli, zaczynają częściej
i chętniej wychodzić ze swoich
domów, aby pospacerować, pooddychać świeżym powietrzem i podziwiać piękno przyrody. Rolnicy w tym czasie rozpoczynają już
pierwsze prace wiosenne.
Bardzo lubię tę porę roku i czekam na nią z utęsknieniem i radością.
EMMA MARCINIAK,
uczennica klasy 4 SP20

Niech
będzie
wiosna
Odejdź zimo uporczywa,
cała ziemia wiosnę wzywa,
więc szybciutko pakuj
manatki,
dość Cię już mają nawet
i dziatki.
Nie walcz z wiosną o kolejne
dzionki,
za rok znowu poustawiasz
swoje pionki,
na dzień dzisiejszy już Cię nie
znoszę,
przepuść swą siostrę wiosnę,
zrób to dla mnie – Proszę...
ANIA CIOPAŁA, lat 7

Śpiewa
skowronek
Dlaczego wiosna obudziła się tak
wcześnie z rana?
Widać było, że była jeszcze bardzo zaspana.
Zrobiła naokoło niezłe porządki.
Zaglądała wszędzie, we wszelkie
zakątki.
Była cudowna, urokliwa, zmieniała powietrze,
z lodu uwolniła rzekę, ze snu obudziła leszczynę.
Dziwiły się wszystkie dzieci, jak
słońce pięknie świeci.
Bazie wyszły z osłonki, wypuściły swe pąki.
Nad polem śpiewał zwiastun
– wiosenny skowronek.
DAMIAN ZAJĄC, kl.4

Rys. OLIWIA WŁODARCZYK

Ona jest
cudna!
Dlaczego wiosna się wyróżnia?
Bo na wiosnę świeci piękne słońce,
Połyskuje niebo błyszczące,
Kwiatami są obsiane wszystkie łąki,
A korony drzew wyglądają jak
śliczne koronki.
I dlatego mówię, że wiosna się
wyróżnia!
Nie ma innej rady, Ona jest cudna.
Każdy pewnie wiosnę lubi,
I wiem, że nikomu się nie znudzi!
OLIWIA WŁODARCZYK, uczennica kl.4

Serca
rosną
Bo to pora radosna.
Wtedy kwiaty zakwitają
i ptaki już wesoło śpiewają.
Słońce też mocniej grzeje
i do wszystkich wesoło się
śmieje.
Ludzie mają pogodne miny
i czekają na wiosenne
nowiny:
kiedy przylecą pierwsze
ptaki?
kiedy zakwitną maki?
kiedy pojawią się ślimaki?
A kiedy schować kozaki?
Na świecie wiosną
Wszystkim serca radością
rosną.
WIKTOR KOLANOWSKI,
uczeń kl.3 gimnazjum

CZYTAM, BO LUBIĘ
Antoine de Saint–Exupery

MAŁY KSIĄŻĘ

Czy ktoś z Was jeszcze nie
zna Małego Księcia? Przygody tego małego bohatera trzeba koniecznie przeczytać. Na pewno zaprzyjaźnicie
się z chłopcem, który kochał
różę i mieszkał na planecie
o trzech wulkanach. Pewnego dnia ruszył w podróż. Kogo
poznał? Czego się nauczył?
I kto narysował mu baranka?
Tego wszystkiego dowiecie
się czytając tę cudowną opowieść. Teraz ukazała się ona
w nowym przekładzie Henryka Woźniakowskiego.
(J)
Wyd. ZNAK

Autorów publikacji
zapraszamy
do siedziby redakcji
przy ul. Żywieckiej 25
po odbiór nagród
książkowych od
Wyd. Znak.
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Stypendium na wagę… 45 tys. dolarów

FOT. ARCH. STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU

Pudełko ich marzeń

FOT. KG

Małgosia Wójcik, Agnieszka Żak, Zuzanna Jagieła, Karolina Iwan
i Martyna Tokarczyk odniosły sukces na XVI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym.
Dziewczęta są uczestniczkami zajęć plastycznych w Powiatowym
Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu. Na XVI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pudełko marzeń”, którego finał odbył
się w Zduńskiej Woli, w swoich kategoriach wiekowych zdobyły trzy
pierwsze miejsca, miejsce trzecie i wyróżnienie.

Wyśpiewali harfy
Młodzieżowy Chór
„Scherzo” z I Liceum
Ogólnokształcącego
w Nowym Sączu pod
dyrekcją dr. Andrzeja Citaka wyśpiewał
„Srebrne Harfy Eola”.
Chór na 37. Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „SCHOLA
CANTORUM” w Kaliszu występował
w dwóch kategoriach: zespołów wokalnych i chórów kameralnych. 8–osobowy zespół wokalny oraz 20–osobowy chór kameralny wykonały po osiem
utworów, wyśpiewując drugie miejsca, czyli „Srebrne Harfy Eola”.
(J)

W TYM WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Zjazd na byle czym

Kilometr złotówek

Świetną zabawę zagwarantował zuchom i harcerzom Ogólnopolski
Harcerski Dzień Śniegu zorganizowany 6–7 marca w Kosarzyskach k.
Piwnicznej Zdrój. Slalom gigant, zawody snowboardowe, konkurs rzeźby w śniegu a przede wszystkim zjazd na byle czym dały wiele emocji
i zachęciły do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W imprezie wzięło udział 110 zuchów, harcerzy i instruktorów.
(J)

Czy wiecie, że metr ułożonych złotówek to… 44 złote? Układając 2 metry złotówek możecie pokryć koszt
organizacji jednego dnia wakacji dziecka, którego rodziców nie stać na wysłanie pociechy na letni wypoczynek. Akcję „Kilometry Dobra” prowadzi Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu. Zbiórka trwa
do 31 maja. Więcej dowiecie się u organizatorów lub
przeczytanie na stronie www.sc.org.pl
(J)

FOT. Z ARCH. SC

A TO CIEKAWE

przymus, tam każdy cieszy się,
że może poznawać, zdobywać wiedzę i sam motywuje się do nauki
– kontynuuje Agnieszka, wyjaśniając, że plan lekcji TJS jest taki sam
na każdy dzień. Obowiązkowe zajęcia kończą się o godz. 12, a po nich
uczniowie mogą korzystać z licznych dodatkowych warsztatów.
Maria Bartkowska, uczennica, która w tym roku wyjechała do USA, zwraca uwagę na kolejną wartość, jaką daje stypendium.
– To przyjaźnie z ludźmi z całego
świata, możliwość poznania różnych narodowości, różnych kultur
– mówi Maria, przedstawiając swoją
koleżankę z Thomas Jefferson School, która przyleciała z nią do Nowego Sącza na przerwę wiosenną…
Rok nauki w TJS kosztuje 45 tys.
dolarów. Uczniowie Splotu mają zapewnione w ramach stypendium
opłatę za czesne, wyżywienie i nocleg. Rodzice natomiast muszą pokryć koszty dojazdu i ewentualne
kieszonkowe.
(KG)

FOT. Z ARCH. CHÓRU „SCHERZO”

– Następnym punktem rekrutacji są rozmowy, jakie już z nimi
indywidualnie prowadzę. Czasem
to, co na papierze, niekoniecznie
odzwierciedla osobowość ucznia
– mówi Jane Pasek. – Szukamy ludzi,
którzy odpowiadają charakterowi
Thomas Jefferson School: otwartych, ciekawych świata i innych,
mających też sami coś do zaoferowania szkole.
– Aż żal nie spróbować, gdy
nadarza się taka okazja – komentuje Dominika Rams, która stara się
w tym roku o stypendium z dwiema innymi uczennicami.
– Rok tam spędzony zupełnie mnie odmienił – dodaje z kolei Agnieszka Ziółko, która miała
szansę skorzystać ze stypendium.
– Dla mnie to doświadczenie, które nie tylko będzie ładnie wyglądało w moim CV, ale też nauczyło samodzielności, śmiałości, łatwości
pokonywania barier językowych
oraz… chęci do nauki. Tu w Polsce szkołę traktujemy czasami jako

FOT. Z ARCH. ORGANIZATORÓW

Pies pomógł znaleźć wiosnę
Dzieci z Parafialnego Przedszkola Integracyjnego w Tymbarku szukały wiosny w niecodzienny sposób. Ich poszukiwaniom towarzyszył specjalnie szkolony pies.
Dzieci mają bowiem w przedszkolu nie tylko zajęcia
sportowe, lekcje języka angielskiego, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, tańce, szachy, hydroterapię, ale też
dogoterapię.
Raz w tygodniu na terapiach indywidualnych i spotkaniach grupowych towarzyszą im psy.
– To zabawa, ale i edukacja. Pies wspomaga i motywuje. Dzieci bawiąc się z psem, uczą się kolorów,
liczenia, ale też kierunku czytania. W formie zabawy
wykonują wiele ćwiczeń wspomagających i koncentrujących uwagę – tłumaczy terapeutka Monika Kuc.
Poszukiwania wiosny z udziałem zaprzyjaźnionego
psa przyniosły efekty! Dzieci odkryły pierwsze kwiaty
przebijające się przez resztki śniegu. A dzięki dyrektorce przedszkola siostrze Reginie Kaszy znalazły nawet… kwitnące tulipany.
(JB)

FOT. JB

Dominika Rams, Inga Tobiasz i Weronika Mędoń, uczennice liceum
Zespołu Szkół Społecznych „Splot”
w Nowym Sączu, walczą o roczne stypendium warte… 45 tys.
dolarów.
W ubiegłym tygodniu szkoła
gościła Jane Pasek z Thomas Jefferson School. To ona zadecyduje,
która z dziewcząt będzie uczyć się
w tej prestiżowej szkole w Stanach
Zjednoczonych.
Współpraca Splotu i Thomas Jefferson School trwa już 18 lat. Roczne stypendia w prywatnej szkole w USA sponsoruje jej założyciel
Charles Merrill. Co roku ze „Splotu”
wyjeżdża tam jedna osoba.
– Charles Merrill jest z wykształcenia historykiem, z zamiłowania malarzem i pisarzem
– opowiada Alicja Derkowska, założycielka „Splotu”, wskazując
na witraże w oknach szkoły, które
są dziełem Merrilla. – Nasza współpraca zaczęła się przez przypadek.
Przez przypadek bowiem wpadła
mi w ręce jego książka „Podróż”,
w której opisuje swoją fascynację
krajami Europy Środkowej, w tym
Polski. Po prostu postanowiłam
do niego napisać i sprawy same się
potoczyły. Uznał, że nasza szkoła odpowiada jego oczekiwaniom.
Ale nasza współpraca nie ogranicza się tylko do fundowania naszym uczniom stypendiów – zaznacza Derkowska.
Aby wyjechać na rok do Thomas
Jefferson School chętni uczniowie
muszą napisać esej, w którym mają
zaprezentować siebie, swoją rodzinę i określić swoją motywację.

JUNIORZY NA MEDAL

11

19 marca 2015 DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl
pl
Trzydzieści lat temu na ekrany kin
wszedł film „Wakacje z Madonną”
niemal (z wyjątkiem początkowej sekwencji na tle fal Bałtyku) w całości zrealizowany w plenerach Starego
Sącza, z akcją ściśle wpisaną w klimat
miasta księżnej Kingi.
Oto młoda para, Danka (niekryjąca apetycznych kształtów Marta Klubowicz) i Robert (młodziutki Krzysztof Kiersznowski, jeszcze
przed popularnością, jaką zdobył
w roli gangsterów w „Vabanku”
i „Kilerze”) przybywa do Starego
Sącza w celu przeprowadzenia renowacji barokowej rzeźby Madonny stojącej od wieków na dziedzińcu kościoła parafialnego.
Młodzi zatrzymują się na plebani, podając się za małżeństwo, żeby
nie budzić zgorszenia. Robert koncentruje się na przywróceniu posągowi utraconej głowy.
W „Wakacjach z Madonną” jako
współscenarzystka zadebiutowała Ilona Łepkowska, późniejsza autorka głośnych komedii i seriali.
Potraktowała ona wakacyjną przyjaźń Danki i Roberta jako studium
rodzącego się głębszego uczucia,
które zderza się niczym z potężnym walcem z małomiasteczkową
mentalnością. Konserwator i jego
dziewczyna są uważnie obserwowani przez miejscową społeczność,
a szczególnie przez Jurka (Andrzeja
Zielińskiego), któremu Danka wpadła w oko. Gdy „grzeszny” związek
Danki i Roberta wychodzi na jaw,
mieszkańcy Starego Sącza nie kryją oburzenia. Wybucha skandal.
Danka zostaje pobita przez zgorszone kobiety i wyjeżdża – wraz
z Robertem – pekaesowskim „ogórkiem” z nieprzyjaznego, obłudnego miasta.
W finale, w dniu ważnej uroczystości kościelnej (może odpustu ku czci bł. Kingi?), dochodzi
REKLAMA

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

Filmoteka sądecka (5)

Skandal w świętym mieście

do prezentacji zrekonstruowanego posągu Madonny. Przejęty proboszcz odsłania jej kamienną głowę. Wierni z klęczek dostrzegają,
że Madonna ma wierne rysy twarzy Danki, którą wcześniej odsądzili
od czci i wiary. Są zdezorientowani i zszokowani. Czyżby grzech pod
dłutem artysty dostąpił sakralizacji?
A może to finezyjna zemsta: starosądeccy mieszczanie będę się teraz
modlić przed figurą z twarzą Danki, która kusiła miejscowych chłopaków swoimi wdziękami i opalała się (czasami bez biustonosza)
na stokach Miejskiej Góry?
Tak oto twórcy filmu utożsamili Stary Sącz z siedliskiem kołtuństwa i drobnomieszczaństwa, obłudy i pruderii. Z podobną postawą

starosądeczan spotkała się zamieszkała w domu z gankiem przy
obecnej ul. Partyzantów 1 artystka Bronisława Rychter–Janowska
(bratowa Gabrieli Zapolskiej), która
w 1909 r. założyła w Starym Sączu
– za zgodą starostwa nowosądeckiego – prywatną szkołę malarską.
Lekcje anatomii wykładał miejscowy lekarz, a historię sztuki sakralnej kapelan klarysek. Kiedy
jednak ruszyła nauka, z udziałem
– rzecz normalna w świecie sztuki – półnagich modelek, do akcji wkroczył niczym Savonarola
ks. Jan Pabis, dopatrując się w tym
ciężkiej obrazy moralności. Rada
Miejska uznała program nauczania
za niestosowny, szkołę zamknięto. Udało się jedynie zorganizować

wystawę prac uczniów, która cieszyła się w sąsiednim, bardziej tolerancyjnym Nowym Sączu dużym
powodzeniem.
Starsi mieszczanie starosądeccy zapamiętali wizytę ekipy filmowej Poltelu w 1983 r. Ówczesny proboszcz ks. Jan Kos użyczył
im bez problemów wnętrza i otoczenia kościoła św. Elżbiety, sceny kręcono też na starosądeckich
uliczkach i w restauracji „Marysieńka”, dzięki czemu – niezależnie od ciekawej fabuły – zachowany
został obraz centrum miasta przed
wielką renowacją, jaką na początku XXI wieku przeprowadził z funduszy unijnych burmistrz Marian
Cycoń. W filmie wykorzystano też
utwory zapomnianego dziś zespołu „Skarabeusz” z Nowego Sącza.
JERZY LEŚNIAK
XWakacje z Madonną (1985), 81
min., reżyseria Jerzy Kołodziejczyk, scenariusz Ilona Łepkowska, zdjęcia Włodzimierz Precht,
muzyka Barbara Zawadzka,
dźwięk Stefan Chomnicki, montaż Jolanta Filar, scenografia Roman Tarwacki, kierownictwo
produkcji Arkadiusz Gęsikowski;
w rolach głównych Marta Klubowicz, Krzysztof Kiersznowski,
Andrzej Zieliński; w rolach drugoplanowych: Marta Stebnicka,
Ewa Leśniak, Maria Stokowska,
Lidia Bienias, Ryszard Sobolewski
(proboszcz), Jerzy Kołodziejczyk
(kościelny); Poltel.

Jerzy Wideł
Z kapelusza

Gra w bambuko

W

sądeckim grajdole pojawił się
wyborczy Bronkobus, mający
promować kandydata na prezydenta Bronisława Komorowskiego,
obecnego prezydenta RP. Bronkobus się
pojawił, tyle że bez... głównego bohatera,
mającego się odbyć wydarzenia. Do żywego przypomina to sytuację z ewentualną budową tak zwanej Sądeczanki
– drogi Nowy Sącz – Brzesko. Na takie sytuacje z krainy absurdu kiedyś się
mówiło, że ktoś z nami gra w bambuko. Młodemu pokoleniu przypominam,
że gra w bambuko to przaśna zabawa
w salonowca, albo jak to mówi pospólstwo – w dupca.
Ponad 100 dni temu w przeddzień
wyborów samorządowych w Krakowie,
a także w Nowym Sączu trwała 3–dniowa feta ku czci komisarki europejskiej
Elżbiety Bieńkowskiej i jej urzędników
z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
Zbawczynią Małopolski, Sądecczyzny
wtedy ją okrzyknięto. W jej to obecności podpisano Kontrakt Terytorialny, jak
najbardziej pismo urzędowe, a więc obwarowane prawem. Dzięki kontraktowi
Sądecczyzna miała się stać komunikacyjną krainą mlekiem i miodem płynącą.
Czegoż to nie naobiecywali politycy Platformy Obywatelskiej na czele z marszałkiem Markiem Sową, członkiem Zarządu
Województwa Leszkiem Zegzdą ,o pośle
Andrzeju Czerwińskim nie wspominając.
Trzeźwość umysłu w tej przedwyborczej
orgii obiecanek zachował jedynie poseł
PO Marian Adam Cycoń.
Ba, już w Nowym Sączu podczas fety
w Sokole platformersi wpadli w taki
amok, że zapomnieli, kto jest ich kandydatem na prezydenta miasta oficjalnie Grzegorz Fecko czy nieoficjalnie Ludomir Handzel z Koalicji Nowosądeckiej.
Minęło 100 dni. Ryszard Nowak, który ostrzegał, że obiecanki budowy Sądeczanki to wielka lipa, wyborczy humbug, jest po raz kolejny prezydentem.
Kac powyborczy platformersów w Sączu
powinien już dawno minąć. Ale niestety
boleśnie o nim przypomniało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, publikując raport z konsultacji publicznych Programu Budowy Dróg Krajowych na lata
2014–2023. O drodze krajowej Nowy
Sącz – Brzesko nie ma mowy i ta decyzja zdaniem urzędników ministerialnych
nie jest (uwaga, uwaga!!!) „sprzeczna
z ustaleniami zawartymi w Kontrakcie
Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego”. I jeszcze kuriozalne ministerialne wyjaśnienie – „warunkiem realizacji jest dostępność środków zaś zakres
prac uzależniony jest od wyników prac
dokumentacyjnych”...
Ktoś tu wyraźnie gra w bambuko.
Bo przecież 100 dni temu była mowa
o 500 milionach złotych na dokumentację odcinka tej drogi Nowy Sącz – Łososina Dolna.
Śmiesznie brzmią publiczne wypowiedzi posła Andrzeja Czerwińskiego
w rodzaju – „dajcie mi miesiąc...” w domyśle – ja to załatwię? Czy aby? Mało panie pośle było czasu przez minione trzy
miesiące?
No, jeśli się panu uda przeforsować
choćby budowę drogi nie do Łososiny Dolnej a przynajmniej do Tęgoborza
z nowym mostem w Kurowie, to publicznie odszczekam, że pan nie zna gry
w salonowca, a tym bardziej w bambuko. Od pana nie oczekuję, że w innym przypadku przeprosi pan swoich
wyborców.
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4 LATA GWARANCJI
OBUDZĄ KAŻDEGO!
Tylko do 29 marca 4 lata gwarancji

na telewizory BRAVIA*

W855

60”

6 199

zł

Innowacyjne
wzornictwo, kinowy
obraz i dźwięk
Wedge – forma idealna dla dźwięku
Procesor X-Reality Pro
System głośników Long Duct Speaker

Odwiedź salon Sony Centre:

sony.pl/SonyCentre

NOWY SĄCZ / ul. Dojazdowa 20 • tel. 18 444 11 44 • pon-pt: 10-19, sob: 10-15
* Promocja obowiązuje w dniach 2–29.03.2015 r., regulamin dostępny w salonie
Oferta cenowa ważna do 29.03.2015 r. lub do wyczerpania zapasów.
„Sony”, „BRAVIA” są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation. Informacje zawarte w reklamie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.C.
Sony Centre zastrzega sobie prawo do zmian cen podanych w reklamie. Sony Centre zastrzega sobie możliwość błędów w składzie i druku reklamy.
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OKNA DRZWI BRAMY
PROMOCJA

OKNA 7 KOMOROWE
W CENIE
5 KOMOROWYCH
TYLKO U NAS

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

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

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

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

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

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

w w w. t o m e x o k n a . p l
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Kajakiem po wodach świata
rakietami – chyba mieli na myśli kaski i kajaki. Kiedy udało się
wytłumaczyć sytuację, nauczyciel
coś krzyknął i nagle, jakby z ziemi
wyrośli wszyscy ci, którzy za nami
biegli... Ostatecznie pomogli przetrwać noc: rozpalili ognisko i dali
coś do jedzenia.

P O D R Ó Ż E . Sądeczanin ZBIGNIEW
OWSIAK był w gronie szczęśliwców,
którzy kajakami pokonali Wielki Kanion Kolorado. Na wyprawę czekał... 19 lat. W międzyczasie brał
udział w wyprawach na wody Australii, Afryki czy Ameryki Południowej.
O swojej pasji dziś opowiada „Dobremu Tygodnikowi Sądeckiemu”,
a w sobotę (21 marca) jego relacji
z podróży będzie można posłuchać
podczas Festiwalu Bonawentura.org
w Starym Sączu.
Kajakarstwo górskie nie było ani
jego marzeniem, ani przemyślaną decyzją. Po prostu na studiach,
w 1987 r., zapisał się wraz z kolegą do Akademickiego Klubu Turystyki Kajakowej Bystrze przy AGH
w Krakowie, a po trzech latach nauki miał okazję wyruszyć na pierwszą wielką wyprawę do... Australii.
– Kajakarstwo górskie to nie
jest podróżowanie kajakiem, czyli powszechnie rozumiany spływ
kajakowy, gdzie pokonuje się trasę stu–dwustu kilometrów – wyjaśnia na początku Zbigniew Owsiak.
– To jest wyszukiwanie ciekawych
odcinków, które mają zazwyczaj
kilkanaście kilometrów.
Kryterium ciekawości bywa różne. Czasem do pokonania danego
odcinka zachęca „fajna jazda”: wodospady, skoki, fale, ale często też
okoliczności przyrody.
– Dech w piersiach zapiera ekstremalny zjazd, ale mowę potrafią
odebrać po prostu malownicze tereny. Więc bywa, że wybieramy
łatwiejsze rzeki, pozbawiając się
dreszczyka emocji, za to dostarczając innych wrażeń. Takie daje
na przykład słynna Tara w Czarnogórze czy kanion Verdon we
Francji – wylicza.
Po swojej pierwszej wyprawie
wcale jednak nie był przekonany
do dalszych podróży...

Gulasz z kangura
W Australii grupa z Bystrze spędziła blisko rok. Wyjeżdżali, nie
wiedząc, co ich czeka, mając tylko
zdawkowe informacje od zaprzyjaźnionych kajakarzy z Niemiec,
REKLAMA

Wielkie rozczarowanie

że w Australii są rzeki dla kajakarzy górskich i można ciekawie popływać. Na przełomie lat 80. i 90.
nie mieli nawet szczegółowej mapy
kontynentu. Jakąś szkolną wykradli z Instytutu Geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dopiero
na miejscu od środowisk polonijnych i tamtejszych związków kajakowych dowiadywali się szczegółów. Rozpoznanie terenu zajęło im
więc sporo czasu, zwłaszcza, że, by
wyruszyć na wody, musieli też kilka miesięcy popracować przy zbiorze owoców.
– Chyba wzbudzaliśmy tam nie
lada sensację. Zaznajomieni już
na trasie kajakarze byli mocno
zdziwieni, gdy dowiadywali się,
jaki szmat drogi przebyliśmy, by
sobie tu popływać. A jeszcze bardziej otwierali oczy, jak opowiadaliśmy, że kajaki i jedzenie targaliśmy ze sobą statkiem – opowiada
Owsiak. – A nas po prostu nie było
stać na to, by kupować jedzenie
w Australii. Chleb kosztował dolara, który wtedy był równoważny z dwiema dniówkami pracy
w Polsce.
Organizując więc wspólnie
z nimi wieczorek australijsko–
polski kajakarze z Bystrze za gulasz z kangura odwdzięczyli się...
makaronem z sosem rybnym,

przygotowanym z ryb w puszkach,
które przywieźli od sponsora z północy Polski.
– Mówili, że im smakuje – śmieje się Owsiak.

Masakra w Rwandzie
Wracają z wyprawy czuł się zmęczony. Ponadto wisiało nad nim
widmo niedokończonych studiów,
trzeciej dziekanki, po której nie
wiedział, czy ma jeszcze szanse powrotu na uczelnię. Wydawało mu
się, że potrzebuje chwili wytchnienia. Do czasu, gdy ktoś nie zaproponował kolejnej podróży do... źródeł Nilu. I tak szybko wpadł w wir
kolejnych przygotowań, by w 1993
roku wylądować w Nairobi. Z Kenii po licznych przygodach organizacyjnych wyruszyli wokół Jeziora
Wiktorii do Rwandy. Wówczas nie
bardzo rozumieli, dlaczego trudno
im było kogoś z tubylców namówić
na wyprawę. Co nieco wyjaśnili dopiero polscy misjonarze.
– Dokładnie w rok później doszło tam do słynnej masakry. Zdaliśmy sobie sprawę, że my też mogliśmy stamtąd nie wrócić – mówi
Owsiak, wspominając dzień, kiedy
źle odczytując punkt na mapie, nie
dotarli na noc w umówione miejsce.
– Gdy spływaliśmy, towarzyszyła nam setka ludzi biegnących
po obu brzegach rzeki. Tam dopiero musieliśmy wzbudzać sensację
– opowiada. – Woda nagle zaczęła
się robić coraz trudniejsza, a my
nie widzieliśmy umówionego samochodu. Zbliżała się noc. A trzeba wiedzieć, że w tej strefie, zmrok
zapada szybko. Jakby ktoś po prostu wyłączył światło. Co więcej,
temperatura spada do zera stopni.
Ekipa dobiła do brzegu, ale już
tubylców, którzy za nimi biegli, nie
było. Nie mieli kogo poprosić o pomoc. Rozdzielili się. Część poszła
szukać umówionego samochodu,
część została przy sprzęcie.
– Po dwóch godzinach widzimy,
że w naszą stronę idzie grupa osób
z latarkami. Myśleliśmy, że to nasi
wracają. Tymczasem byli to ludzie
stamtąd. Przyszli z nauczycielem,
który mówił po angielsku. Wyjaśnił, że tubylcy się nas boją. Wzięli nas za żołnierzy w hełmach i z...

Wyprawa do Afryki była jedną z nielicznych eksploracyjnych,
w jakich wziął udział. Rok później
miał z Bystrze przepłynąć Wielki
Kanion Kolorado. Niestety, ekipa
obeszła się ze smakiem. Mogli jedynie zapisać się na listę oczekujących i popływać powyżej i poniżej
Wielkiego Kanionu.
– W 1994 roku komunikacja
ze światem była lepsza, ale nie
na tyle, by dowiedzieć się, że, aby
popłynąć wzdłuż Kanionu, trzeba swoje odczekać. Wiedzieliśmy,
że są jakieś ograniczenia, ale nie
zakładaliśmy, że mogą nam stanowczo odmówić wejścia – mówi
Owsiak. Na swoją kolej mieli czekać
do pięciu lat. Wiadomość, że mogą
zwodować kajaki w Wielkim Kanionie przyszła dopiero w... 2011 r.
Otrzymali informację, że mają się
stawić na miejscu 6 sierpnia 2013 r.
o godz. 9.

Spływy rodzinne
Do tego czasu sądeczanin pływał
na wodach Polski i Europy, m.in. w:
Grecji, Francji, Włoszech, Austrii...
– Pożeniliśmy się. Były inne
priorytety niż wielkie wyprawy.
Ale nie miałem martwego sezonu.
Przygody czekają również na lokalnym podwórku. Ponieważ moja
żona również pływa i nasi znajomi też, godząc obowiązki i pasję
co roku organizowaliśmy Ogólnopolski Rodzinny Spływ Nizinny – mówi Owsiak, przyznając,
że kajakarstwo w końcu podporządkowało sobie jego życie. Dzieci zabierał na wycieczki kajakiem,
gdy miały dwa–trzy lata. – Ale i tak
nie byliśmy rekordzistami. Znajomi brali i półtoraroczne maluchy
– opowiada.
Przed 6 sierpnia 2013 r. ostatnią
większą wyprawę odbył w 2002 r.
do Peru, powtarzając wyczyn swoich kolegów z klubu sprzed 20 laty,
kiedy to ekipa Bystrze zdobyła Kanion Colca, trafiając do Księgi Rekordów Guinnessa.

Tylko pot i mocz
– Gdy w 2011 roku dostaliśmy
wiadomość, że możemy przepłynąć przez Wielki Kanion, zareagowałem śmiechem. W końcu,
po 19 latach nadarzała się okazja, by powtórzyć podróż do Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy dwa
lata na przygotowanie. I okazało się, że po drodze jest tyle spraw
do ogarnięcia, na które, zaczynając przygodę z kajakarstwem górskim, nie zwracałem w ogóle uwagi. Ubezpieczenie? Kto kazał nam
o tym myśleć – przeważnie leciał
z nami znajomy lekarz – wspomina Owsiak.

W wyprawie przez Wielki Kanion wzięło udział 14 kajakarzy
z Polski i dwóch Amerykanów: Mike
i Christina, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie pontonów
z całym ekwipunkiem potrzebnym
na przetrwanie 18 dni w Kanionie.
– Organizacje sprzętu zleciliśmy firmie, która się tym zajmuje. I muszę przyznać, że jeśli chodzi
o całą logistykę, było to mistrzostwo świata. Mieliśmy wszystko:
jedzenie, biwak, palniki, apteczkę, a nawet, co nas zdziwiło... toalety. Bo okazuje się, że w Kanionie prócz potu i moczu nie można
nic zostawić... – opowiada podróżnik, przyznając, że miał obawy, czy
– przy obostrzeniach, jakie obowiązują w Parku Narodowym – wyprawa Colorado nie będzie... nudna,
czy nie przybierze charakteru wycieczki, zamiast wyprawy.
– Szybko okazało się, że przestrzeganie tych zasad ma ogromne znaczenie. Na początku, kiedy
Mike, dla którego to był już szósty
spływ, rozkładał koc pod grillem,
a następnie wytrzepywał okruchy do rzeki, śmialiśmy się. Później zrozumieliśmy, że przy takim
przepływie ludzi, by czuć się bezpiecznie, trzeba to robić. Okruszek sprowadzi mrówki, mrówki,
sprowadzą inne większe stworzenia i tak można przywołać
cały łańcuch pokarmowy, którego
człowiek w końcu staje się ofiarą
– wyjaśnia Owsiak.
Kiedy udało mu się pokonać Wielki Kanion, pierwsze słowa, które wypowiedział – mimo
ogromnego zmęczenia, bo w końcu temperatura w dzień nie schodziła poniżej 40 stopni C – brzmiały: – Powtórzyłbym to raz jeszcze.

***
Nudno nie było ani przez moment... Wszystkiego jednak nie
chcemy zdradzać. Historię wielkiej, mimo wszystko... wyprawy,
Zbigniew Owsiak opowie podczas
Festiwalu Przygody i Podróży Bonawentura, który rozpoczyna się
w piątek (20 marca) i potrwa cały
weekend. Sądeczanin swoją prelekcję będzie miał w sobotę w bloku wieczornym (g. 18.00 – 22.30).
Na zakończenie dodajmy tylko,
że swą kolejną wyprawę kajakarz
szykuje do Nepalu. – W Azji jeszcze nie pływałem. W 2016 roku czeka mnie więc kolejne wyzwanie...
KATARZYNA GAJDOSZ

V Jubileuszowy Festiwal Przygody i Podróży Bonawentura w Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu otworzy 20 marca o godz. 18.
spotkanie autorskie z reporterem
Jackiem Hugo Baderem, autorem
głośnej książki "Długi film o miłości", o wyprawie poszukiwawczej
na Broad Peak, w celu odnalezienia
i pochowania ciał Macieja Berbeki
i Tomka Kowalskiego. Szczegółowy program na: bonawentura.org,
a także dts24.pl.
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