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Weź udział w kursie fotografi i cyfrowej, obróbki komputerowej oraz dziennikarstwa dla gimnazjal-
istów i gimnazjalistek. Oferta dla uczniów i uczennic Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym 
Sączu, Prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu, Gimnazjum w Barcicach oraz Gimnazjum im. Poruczni-
ka Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach zamieszkałych na terenie gminy Stary Sącz. Zajęcia od połowy 
czerwca do końca sierpnia 2012 roku. Zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariatach Gimnazjów od 1 
czerwca 2012 oraz w biurze projektu - Galeria Pod Piątką, Rynek 5 w Starym Sączu. O przyjęciu decy-
duje m.in. jak najwyższa ocena semestralna z zajęć artystycznych w pierwszym półroczu szkolnym 
2011/12 oraz kolejność zgłoszeń! Ilość miejsc ograniczona.
Dla każdego książka - poradnik fotografi czny oraz możliwość korzystania z aparatu cyfrowego 
przez cały kurs. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Człowiek - najlepsza inwestycja

Czujesz w sobie duszę artystyczną?

Chcesz wiedzieć więcej o fotografowaniu?

Chcesz poznać tajniki obróbki zdjęć?

Interesujesz się dziennikarstwem?

SPRAWDŹ SIĘ:SPRAWDŹ SIĘ:>>







   Słowem naczelnegoW numerze m.in.:

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to jedno z najmłodszych świąt pań-
stwowych, które zostało wprowadzone dopiero w roku 2004. Jest więc 

to taki nasz wspólny ośmiolatek, który wprawdzie szybko się uczy, ale jesz-
cze niewiele o życiu wie i często popełnia błędy. Najprawdopodobniej nie 
jest też nieświadomy najnowszej historii, gdy publiczne wywieszanie pol-
skiej flagi było zabronione poza świętami państwowymi. 2 maja był szcze-
gólnie pracowity, gdyż szybko i konsekwentnie zdejmowano flagi po pierw-
szomajowym Święcie Pracy, aby nie były one eksponowane w nieuznawane 
przez ówczesne władze Święto Konstytucji 3 Maja. Na szczęście ten za-
kaz już nie obowiązuje, co nie znaczy, że w tej kwestii panuje zupełna do-
wolność. Flagę można wywieszać pod warunkiem, że zachowa się dla niej 
cześć i szacunek, a najlepiej zrobić to w dniu Jej święta. Niestety, ilość flag 
na prywatnych balkonach można często określić w promilach. A szkoda, bo 
przywiązanie do barw narodowych to część naszego dziedzictwa, dumy i 
nadziei na lepsze jutro. Podobno jako naród jesteśmy bardzo dumni, ale z 
trudem przychodzi nam stwierdzenie z czego konkretnie. Warto więc pamię-
tać o pięknej historii Rzeczypospolitej, którą symbolizują nasze barwy wy-
wodzące się bezpośrednio z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od 
bieli orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni - rycerza galopującego na 
koniu, będącego godłem Litwy. Do tego nasza flaga jest jak najbardziej na 
czasie i atrakcyjna wizualnie – gdyby dzisiaj powstała, mogłaby spotkać się 
ze sprzeciwem korporacji najbardziej znanego napoju gazowanego na świe-
cie wykorzystującego podobne kolory. Oddajmy więc cześć naszemu jesz-
cze niepełnolatkowi w dniu Jego święta, by jak dorośnie nie wstydził się pa-
triotyzmu - uczucia coraz mniej popularnego, a zamiast flagi nie wywieszał 
pustej butelki po coli. 

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego

Dzień Flagi
Rada Miejska w Starym Sączu
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Liczba, która cieszy

357.009,62 zł 
Taką kwotę udało się pozyskać z 

funduszy unijnych na wsparcie w in-
dywidualnym rozwoju uwzględniają-
cym zdiagnozowane potrzeby edu-
kacyjne i rozwojowe uczniów klas 
I-III z gminy Stary Sącz.

XX i XXI sesja Rady Miejskiej

Podczas XX sesji Rady Miejskiej w 
Starym Sączu we wtorek 27 mar-
ca br. wybrano wiceprzewodni-

czącego rady. W wyniku głosowania (17 
głosów „za”) funkcję tę objął Marian Lis. 
Nowy Wiceprzewodniczący w tej kaden-
cji pracował do tej pory w trzech komi-
sjach: Budżetu i Rozwoju Gospodarcze-
go; Ochrony Środowiska, Budownictwa, 
Rolnictwa; Edukacji, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki (przewodniczący). Pan Marian Lis 
wszedł do Rady jako lider listy Gminnego 
Porozumienia Wyborczego w swoim okrę-
gu po raz piąty. Zdobył 305 głosów (pią-
ty wynik w całej gminie). W latach 2006 
– 2010 był przewodniczącym Rady Miej-
skiej, był też członkiem zarządu miasta. 
Jest emerytowanym profesorem i byłym 
dyrektorem Liceum Ogólnokształcące-
go w Starym Sączu. Rada podjęła też 
uchwałę w sprawie obsadzenia mandatu 
radnego zwolnionego przez Kazimierza 
Gizickiego, który 1 lutego br. objął stano-
wisko zastępcy burmistrza Starego Są-
cza. Radną została Krystyna Szewczyk 
– sołtys wsi Moszczenica Wyżna. Pani 
Krystyna Szewczyk w wyborach samo-
rządowych 21 listopada 2010 r. starto-
wała z Komitetu Wyborczego Gminne Po-
rozumienie Wyborcze lista nr 18, okręg 
wyborczy 3 i zdobyła 152 głosy. 

Na XX sesji zostały podjęte uchwały w 
sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/490/06 
z dnia 27 lutego 2006 r.; zmian Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Sta-
ry Sącz; zmian uchwały budżetowej Nr 
XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym 
Sączu z dnia 26 stycznia 2012 r.; wyraże-

nia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
2013 roku środków stanowiących fun-
dusz sołecki; udzielenia 90 % bonifi katy 
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności; wydzierżawienia części nierucho-
mości gruntowej położonej w Starym Są-
czu; ustanowienia służebności drogowej 
na nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Stary Sącz; wydzierżawienia nieru-
chomości gruntowej położonej w Starym 
Sączu; nabycia nieruchomości położo-
nej w Barcicach; wydzierżawienia nieru-
chomości gruntowej położonej w Barci-
cach; zmiany uchwały Nr II/6/10  (dot. 
składu Komisji Budżetu); zmiany uchwały 
Nr II/9/10 (dot. składu Komisji Zdrowia); 
zmiany uchwały Nr II/8/10 (dot. składu 
Komisji Edukacji)

Podczas obrad dokonano zmian w 
składach osobowych komisji rady. Z po-
rządku sesji wycofano natomiast projekt 
uchwały w sprawie zlecenia realizacji za-
dań wynikających z ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nie 
podjęto również uchwały w sprawie przy-
jęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Stary 
Sącz. Natomiast na XXI sesji 23 kwietnia 
br. Rada Miejska w Starym Sączu m.in. 
zatwierdziła ceny za wodę z wodociągów 
"Gaboń" i "Gołkowice" oraz za ścieki od-
prowadzenie do oczyszczalni „Wielki Wy-
gon”.  Od 25 maja obowiązują następują-
ce ceny: „Wodociąg Gaboń” i „Wodociąg 
Gołkowice” 2,58 zł/m3 (opłata abona-
mentowa 1,73 zł); zbiorowe odprowadza-
nie ścieków na „Oczyszczalnię Wielki Wy-
gon” 5,58 zł/m3 (opłata abonamentowa 
2,70 zł).  W czasie obrad zostały podjęte 
także uchwały w sprawie:

- udzielenia pomocy fi nansowej na 
rzecz Powiatu Nowosądeckiego 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Stary Sącz 

- zmian uchwały budżetowej Nr 
XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym 
Sączu z dnia 26 stycznia 2012 r. 

- zatwierdzenia rocznych sprawozdań 
fi nansowych: Powiatowej i Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej oraz Centrum 
Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym 
Sączu

- wydzierżawienia części nieruchomo-
ści gruntowej położonej w Starym Sączu 
(z przeznaczeniem pod 15 istniejących 
garaży)

- udzielenia zgody Burmistrzowi Stare-
go Sącza na stosowanie bonifi katy przy 
sprzedaży lokalu mieszkalnego

- przekształcenia „Gminnego Przed-
szkola w Starym Sączu” w „Gminne 
Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 
w Starym Sączu” 

- przekształcenia Zespołu Szkół: Szko-
ła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach

- zmiany uchwały Nr IX/23/99 z dnia 
11.03.1999 r. w sprawie ustalenia planu 
sieci szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Stary Sącz 

- przystąpienia Gminy Stary Sącz do re-
alizacji projektu „Lepszy start” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przed rozpoczęciem procedury podej-
mowania uchwał Burmistrz Jacek Le-
lek przedstawił obszerną prezentację 
sprawozdania ze swojej działalności za 
okres od 27 marca do 23 kwietnia br., 
zawierającą m.in. informacje o projek-
tach rekomendowanych przez Radę Lo-
kalnej Grupy Działania BRAMA BESKIDU 
do dofi nansowania, o wnioskach parafi i 
św. Elżbiety i klasztoru Klarysek do Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Krakowie, o dotacjach na realizację za-
dań z zakresu upowszechniania kultury 
fi zycznej oraz z zakresu upowszechnia-
nia dziedzictwa kulturowego w gminie, o 
stażach i pracach interwencyjnych oraz o 
inwestycjach i pracach planistycznych na 
terenie gminy.  W obradach uczestniczyli 
sołtysi i przewodniczący komitetów osie-
dlowych w gminie oraz poseł Marian Cy-
coń, radny powiatowy Stanisław Śmier-
ciak i komendant komisariatu policji w 
Starym Sączu komisarz Krzysztof Paw-
lak.  (RK)
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Rada MieJska w staRYM sąCZU



iNFORMaCJe Z ReGiONU

Promesy na zadania fi nansowane z rezerwy celowej budżetu państwa prze-
kazali włodarzom gmin małopolskich wiceminister spraw wewnętrznych 
Stanisław Rakoczy wraz z wojewodą Jerzym Millerem. Pieniądze zagwa-

rantowane w tych promesach muszą zostać przeznaczona na odbudowę obiek-
tów, które zostały wcześniej wykazane w protokołach z weryfi kacji szacunków 
strat w infrastrukturze komunalnej gmin. 

W zbiorczym zestawieniu promes - I transza województwa małopolskiego 
uwzględnione zostały następujące zadania na terenie gminy Stary Sącz: odbu-
dowa drogi gminnej "Moszczenica Niżna - Lipie - Barcice" w Moszczenicy Niżnej 
(po powodzi w 2010), odbudowa drogi gminnej "Skrudzina - Działy" w Skrudzinie 
(po powodzi w 2009), odbudowa drogi gminnej "Wola Krogulecka - Brzezowica" 
w Woli Kroguleckiej (po powodziach w 2008 i 2010), odbudowa drogi gminnej 
"Moszczenica Niżna - Do Przedszkola" - przy stadionie w Moszczenicy Niżnej (po 
powodzi w 2008 i 2010), odbudowa drogi gminnej "Do Warzechy - Na Wilkówce" 
w Gaboniu (po powodzi w 2010).

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie będzie realizował inwe-
stycje na brzegach Popradu. Druga inwestycja RZGW na naszym terenie to za-
bezpieczenie przeciwpowodziowe mostu w Popowicach o wartości 1,060 mln 
zł. - informuje zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. - Dalsze prace przy bul-
warze w Barciach o wartości 3,085 mln zł będzie prowadził Małopolski Zarząd 
Melioracji w Krakowie. Natomiast z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zosta-
ną wykonane drogi Na Targowisko w Przysietnicy oraz Do Owsianków w Popo-
wicach - dodaje zastępca burmistrza.

Jeszcze w lutym br. RZGW ogłosił wykonawców, którym udzielono zamówień 
na roboty budowlane polegające na odbudowie potoków "Jaworzynka" i "Że-
leźnikowski". Przetarg na udrożnienie koryta i odbudowę zniszczonej przez po-
wódź zabudowy potoku "Jaworzynka" w Gołkowicach i Skrudzinie wygrał ZBWiS 
HYDROSAN w Nowym Sączu (cena wybranej oferty 72.496 zł), a przetarg na 
udrożnienie koryta i zabezpieczenie zniszczonej przez powódź zabudowy poto-
ku "Żeleźnikowski" w Myślcu i Łazach Biegonickich wygrała F.H.U.P. Marr-bud. w 
Nowym Sączu (cena wybranej oferty 86.832 zł).                                                             

Pieniądze na drogi
We wtorek 13 marca Burmistrz Jacek Lelek przywiózł z Urzędu Woje-
wódzkiego w Krakowie promesę na 1,4 mln zł gwarantującą odbudowę 
dróg po powodziach w Moszczenicy Niżej, Skrudzinie, Woli Kroguleckiej 
i Gaboniu. 

RYSZARD KUMOR

Burmistrz Starego Sącza 
wyróżniony

Burmistrz Starego Sącza Jacek Le-
lek otrzymał wyróżnienie - Samo-

rządowy Menadżer Regionu 2011 
w województwie małopolskim. Ran-
king Filary Polskiej Gospodarki, zo-
stał przeprowadzonym przez dziennik 
„Puls Biznesu” oraz agencję badaw-
czą TNS Pentor.
Stary Sącz uplasował się na miejscu 
czwartym, wyprzedzając m.in. są-
siedni Nowy Sącz wśród gmin w wo-
jewództwie małopolskim, które łączą 
przedsiębiorczość z samorządno-
ścią. Zdaniem organizatorów rankin-
gu Stary Sącz wyróżnia się tempem 
rozwoju, pozyskiwaniem pieniędzy 
unijnych oraz tworzeniem korzyst-
nych warunków do rozwoju przedsię-
biorczości. - To bardzo ważne i zobo-
wiązujące wyróżnienie. Cieszymy się, 
że przedsiębiorcy postrzegają gminę 
jako przyjazną i mamy nadzieję, że to 
w przyszłości zaowocuje. Na ten ty-
tuł pracował cały zespół ludzi, trzeba 
oczywiście podkreślić zasługi moje-
go poprzednika – przyznał Jacek Le-
lek, burmistrz Starego Sącza. 
Tytuł Menadżer Regionu otrzymują te 
gminy, które wyróżniają się szybkim 
tempem rozwoju, potrafi ą zdobywać 
unijne pieniądze, wspierają przedsię-
biorców działających na terenie gmi-
ny oraz biorą udział w działaniach na 
rzecz konsolidacji społeczności lo-
kalnej. (WW)

Bezpiecznie na 
skrzyżowaniu

Od ponad dwóch lat zarząd sta-
rosądeckiego osiedla Śród-

mieście zabiega o zainstalowanie na 
skrzyżowaniu ulic Sobieskiego z ul. 
ks. Odziomka i Daszyńskiego pulsu-
jącego światła ostrzegającego przed 
przejściem dla pieszych. 23 kwietnia 
odbyło się w tej sprawie spotkanie 
przedstawicieli Powiatowego Zarzą-
du Dróg, Urzędu Miejskiego w Starym 
Sączu, policji i radnych. - Sprawa to-
czy się od 2010 roku – przypomniał 
Sławomir Szczepaniak, radny Stare-
go Sącza i przewodniczący zarządu 
osiedla Śródmieście. - W miejscu, o 
którym mówimy, odbywa się wzmo-
żony ruch pieszych, szczególnie dzie-
ci, a zainstalowanie aktywnego zna-
ku drogowego z pewnością poprawi 
bezpieczeństwo mieszkańców. (WW)
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  Z ławy poselskiej...

Moja dzia-
ł a l n o ś ć 

poselska zwią-
zana jest 
przede wszyst-
kim z podejmo-
waniem dzia-
łań na rzecz 
regionu.  W 
pierwszej ko-

lejności zająłem się kontynu-
acją powziętego  jeszcze w trak-
cie kampanii (dodam, że była i 
jest to sprawa priorytetowa) te-
matu budowy mostu na rzece Po-
prad w Mniszku. W dniu 26 marca 
br. wziąłem udział w uroczystym 
wmurowaniu kamienia węgielne-
go pod tę inwestycję. Na posie-
dzeniu Sejmu zabrałem również 
głos w przedmiotowej sprawie, 
zwracając się tym samym z py-
taniem o zagwarantowanie przez 
Polskę środków na realizację in-
westycji. Wystąpiłem ponadto z 
prośbą do Starosty Nowosądec-
kiego o zorganizowanie spotkania 
przedstawicieli Samorządów Zie-
mi Sądeckiej z Ministrem Trans-
portu Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, którego przedmiotem 
miałoby być omówienie potrzeb i 
realnych perspektyw rozwoju in-
frastruktury drogowej regionu.

Podczas obrad Sejmu zabieram 
głos w sprawach projektów ustaw 
czytanych na posiedzeniach (11 
wystąpień), a także uczestniczę 
w pracach Stałych Komisji Sejmo-
wych, w tym Komisji Infrastruktu-
ry oraz Komisji Mniejszości Naro-
dowych i Etnicznych. 

Uczestniczę także w różnego ro-
dzaju konferencjach, seminariach 
i spotkaniach, na których poru-
szane są problemy wielu środo-
wisk np. samorządowych, czy 
lekarskich. 

Moje biuro poselskie prowadzi po-
rady prawne dla obywateli, które 
cieszą się dużym zainteresowa-
niem lokalnej społeczności.

Krzyż Zasługi dla 
mieszkańca Barcic
Na podstawie art. 138 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwiet-
nia 1997 r. oraz ustawy z 16 paź-
dziernika 1992 r. o orderach i odzna-
czeniach Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej odznaczył Karola Bardela z 
Barcic Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Odznaczenie zostało przyznane po-
stanowieniem Prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego, za zasługi 
dla niepodległości Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz za działalność spo-
łeczno-kombatancką. Krzyż Zasłu-
gi - ustanowiony na mocy ustawy z 
czerwca 1923 roku i nadawany do 
chwili obecnej - wręczył kombatanto-
wi z Barcic 5 marca br. wicewojewo-
da małopolski Andrzej Harężlak, w 
obecności burmistrza Starego Sącza 
Jacka Lelka.

To kolejne wyróżnienie dla Karola 
Bartela, już wcześniej, z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości otrzy-
mał on nominację Prezydenta RP na 
pierwszy wojskowy stopień oficerski.
(WW)

Nowy kierownik USC

Alfreda Wastag inspektor w Refera-
cie Organizacji i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Starym Sączu 
została powołana przez burmistrza 
Jacka Lelka na stanowisko kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego. Spra-
wująca do tej pory tę funkcję Helena 
Piętka przeszła na emeryturę. 
USC jest jednostką organizacyjną 
wchodząca w skład urzędu gminy, 
funkcjonującą na podstawie ustawy 
„Prawo o aktach stanu cywilnego”, 
która reguluje sprawy związane z re-
jestracją urodzeń, małżeństw oraz 
zgonów, a także sprawy dotyczące 
innych zdarzeń, które mają wpływ na 
stan cywilny osób. Rejestracja stanu 
cywilnego osób dokonywana jest w 
księgach stanu cywilnego w formie 

aktów urodzenia, małżeństwa oraz 
zgonu. W księgach stanu cywilne-
go są dokonywane także inne wpi-
sy przewidziane w odrębnych przepi-
sach.  (RK)

Liderzy zapraszają
Liderzy Promocji  Zdrowia z Gimna-
zjum im. A. Buchmana w Barcicach 
i Gimnazjum im. J. Słowackiego w 
Starym Sączu zapraszają wszyst-
kich, którzy  pragną wesprzeć cha-
rytatywną akcję na rzecz chorych 
dzieci: Oliwki Kurzeja, Kasi Dziedzic 
i Konradka Tokarczyka na IV edycję 
Koncertu Nadziei „ Daj serce innym”, 
który odbędzie się 20 maja w godzi-
nach 14 ºº -21ºº na boisku szkolnym 
Zespołu Szkół w Barcicach. W kon-
cercie wystąpią zespoły taneczne, 
instrumentalne, wokalne, teatralne 
oraz soliści ze starosądeckich szkół 
i przedszkoli, Powiatowego Młodzie-
żowego Domu Kultury, Stowarzy-
szenia Gniazdo oraz orkiestra dęta 
z Barcic. Organizatorzy zapewniają  
wiele atrakcji dla dzieci i młodzie-
ży, a także bezpłatne badania lekar-
skie. (WW)

Uczniowie i „Lalka”
Jak zwracał się chemik Geist do Wo-
kulskiego? Jakimi słowami pożegnał 
Wokulski Izabelę? Dlaczego pani 
Stawska nigdy nie zasłaniała okien? 
Na te i trzydzieści siedem innych py-
tań musieli odpowiedzieć uczestnicy 
eliminacji rejonowych Małopolskiego 
Konkursu Czytelniczego, który w tym 
roku poświęcony był jednej z najdłuż-
szych (ale również najciekawszych) 
lektur szkolnych – „Lalce” Bolesława 
Prusa. W Starym Sączu eliminacje 
odbyły się  W Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie. Organizatorami eliminacji był Po-
wiatowy Młodzieżowy Domu Kultury 
w Starym Sączu przy współpracy Li-
ceum Ogólnokształcącego w Starym 
Sączu oraz Starostwa Powiatowego 
w Nowym Sączu.
I miejsce i udział w Małopolskim 
Konkursie Czytelniczym Bohatero-
wie Lektur Szkolnych „Lalka” Bole-
sława Prusa w Krakowie przyznano  
Urszuli Gancarczyk (39 pkt) z Liceum 
Ogólnokształcącego w Starym Są-
czu. Gratulujemy! (AM)
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Młodzież Zapobiega 
Pożarom

W remizie OSP w Starym Sączu 
odbyły się 13 marca br. elimina-

cje gminne Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”, zorganizowane 
przez Urząd Miejski i Zarząd Gmin-
ny Związku OSP RP w Starym Sączu 
oraz Komendę Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
W eliminacjach gminnych brało 
udział 43 uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych mieszkających w miejscowo-
ściach gminy Stary Sącz. Odpowiedzi 
oceniała komisja konkursowa w skła-
dzie: bryg. Marian Marszałek – na-
czelnik Wydziału Operacyjno-Szkole-
niowego PSP w Nowym Sączu, Antoni 
Piętka – prezes Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP w Starym Sączu, Pa-
weł Banach – komendant Gminny 
Związku OSP RP w Starym Sączu, Jo-
anna Orłowska – inspektor Ref. Or-
ganizacji i Spraw Społecznych UM w 
Starym Sączu.
Do eliminacji powiatowych przeszło 
po dwóch uczniów z każdej grupy 
wiekowej, którzy otrzymali najwięk-
szą ilość punktów:
I grupa - Szkoła Podstawowa:
1 Robert Potoniec – Szkoła Podsta-
wowa w Gaboniu
2. Przemysław Górski – Szkoła Pod-
stawowa w Popowicach
II grupa - Gimnazja:
1. Łukasz Tokarczyk – Gimnazjum w 
Przysietnicy
2. Marcin Bielak – Gimnazjum w Sta-
rym Sączu
III grupa - Szkoły Ponadgimnazjalne:
1. Andrzej Drożdż – II LO w Nowym 
Sączu
2. Alicja Ogorzały – ZSzZ Nr 2 w No-
wym Sączu. (RK)

Gminne inwestycje 
27 kwietnia 2012 roku został przeprowadzony odbiór techniczny zespo-
łu sportowo – rekreacyjnego w Moszczenicy Niżnej. 

Roboty budowlane przy inwestycji w 
Moszczenicy Niżnej o wartości po-
nad 350 tys. zł prowadził Zakład 

Remontowo – Budowlany Wiesław Czop 
z Podegrodzia. Firma zaoferowała najniż-
szą cenę w przetargu rozstrzygniętym we 
wrześniu ubiegłego roku.
Natomiast do końca sierpnia br. ma zo-
stać zakończona „Budowa budynku za-
plecza dla ogólnodostępnego wielo-
funkcyjnego boiska sportowego wraz z 
placem zabaw w Przysietnicy”. Przetarg 
na realizację tego zadania wygrała firma 
JANBUD Andrzej Janik z Barcic Dolnych, 
która zaoferowała na to przedsięwzięcie 
333.735,40 zł. Kryterium wyboru oferty 
była najniższa cena. W kwietniu zostały 
rozstrzygnięte przetargi na obudowę pię-
ciu odcinków dróg gminnych:
• drogi gminnej Moszczenica Niżna - Li-
pie-Barcice w Moszczenicy Niżnej.
• drogi gminnej Skrudzina - Działy w 
Skrudzinie. 
• drogi gminnej Wola Krogulecka - Brze-
zowica w Woli Kroguleckiej.
• drogi gminnej Moszczenica Niżna - Do 

Przedszkola - przy Stadionie (Pustki) w 
Moszczenicy Niżnej.
• drogi gminnej Do Warzechy - Na Wil-
kówce w Gaboniu.

W tym miesiącu zostały zamontowane 
grzejniki elektryczne oraz sterowanie w 
budynku Muzeum Regionalnego im. Se-
weryna Udzieli w Starym Sączu (Dom 
na Dołkach). To przedsięwzięcie reali-
zuje i nadzoruje firma „Intel” Instalator-
stwo Elektryczne Jarosław Rój w Starym 
Sączu. 
Uzyskano też warunki przyłączenia do 
sieci oświetlenia ulicznego w Myślcu i 
w Moszczenicy Niżnej. Obecnie trwają 
prace związane z przygotowaniem pro-
jektów technicznych tych inwestycji. Ko-
lejnym przedsięwzięciem realizowanym 
obecnie w gminie Stary Sącz jest opraco-
wanie uproszczonego planu urządzenia 
lasu miejskiego na lata 2012-2021. Do-
kument niezbędny dla realizacji jakich-
kolwiek działań związanych z rekreacyj-
nym wykorzystaniem lasu komunalnego 
(co wynika z zapisu w planie przestrzen-
nego zagospodarowania Starego Sącza) 
opracuje specjalizująca się w tego typu 
przedsięwzięciach firma KRAMEKO sp. z 
o.o. z Krakowa. Koszt opracowania planu 
21.492 zł.
Warto również nadmienić, że roboty bu-
dowlane przy dwóch szczególnie wycze-
kiwanych przez naszych mieszkańców 
inwestycjach: budowy przedszkola na 
Os. Słonecznym (na zdjęciu obecny stan) 
oraz oddziału biblioteki w Barcicach prze-
biegają zgodnie z harmonogramem.   

RYSZARD KUMOR

Pieniądze z PROW

W kwietniu odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu", którego celem 
była ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju. Na liście wniosków 

złożonych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (z udziałem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Małe projekty") znalazło się 17 projek-
tów na łączną kwotę 367.866,92 zł. 
Wśród projektów rekomendowanych przez Radę do dofinansowania sześć jest zlokalizowanych w Starym Sączu. Dwa 
Gminy Stary Sącz: pierwszy dotyczący organizacji czwartej edycji "Starosądeckiego Jarmarku Rzemiosła" - 25.000 zł 
(32,67 pkt) i drugi dotyczący "Zagospodarowania punktu widokowego na Miejskiej Górze" 25.000 zł (25,33 pkt) oraz 
wniosek Fundacji Rozwoju Ziem Górskich dotyczący "Organizacji i promocji czwartej edycji Festiwalu Bonawentura" 
16.569,62 zł (30,14 pkt), wniosek Krzysztofa Brożka dotyczący realizacji filmu dokumentalnego "Wczoraj, dziś, jutro - 
losy ludzi na tle regionu sądeckiego" 24.289,44 zł (25,86 pkt) i wniosek Centrum Kultury i Sztuki im. A. Sari w Starym 
Sączu dotyczący uruchomienia w mieście "Punktu Informacji Turystycznej" 25.000 zł (25 pkt). (RK)
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Środki unijne w OPS
OPS w Starym Sączu angażuje środki Unii Europejskiej przeznaczone dla osób bezrobotnych

Ośrodek Pomocy Społecznej od marca 2012 r. przystąpił do realizacji kolejnej edycji projektu systemowe-
go wspieranego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  zatytułowanego 
„Program aktywizacji społecznej i zawodowej – czas na aktywność w Grodzie Kingi” realizowany  w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013 (Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie ak-
tywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). 

Program aktywizacji społecznej i 
zawodowej – czas na aktywność 
w Grodzie Kingi jest odpowiedzią 

na problemy społeczne występujące 
na terenie gminy Stary Sącz. Wysoki 
poziom bezrobocia uniemożliwia reali-
zację celów osobistych i zawodowych 
znacznej grupie szacownej na około 
1200 osób. Bezrobocie pogłębia ob-
szary ubóstwa prowadzi do marginali-
zacji i wykluczenia społecznego całych 
rodzin. Ponadto brak pracy  jest do-
świadczeniem destrukcyjnym, powo-
dującym bierność, niską samoocenę i 
brak wiary we własne możliwości. 

Z powyższego względu niezmierne 
ważne jest stworzenie programów ma-
jących na celu przeciwdziałanie nieko-
rzystnym tendencjom. Celem głównym 
projektu jest aktywizacja społeczno  
– zawodowa osób korzystających z 
pomocy społecznej przez stworzenie 
sprawnego systemu pozwalającego na 
przezwyciężenie indywidualnych ba-
rier w powrocie na rynek pracy. W bie-
żącym roku aktywizacją objętych bę-
dzie około 36 osób. Nabór do projektu 
wciąż trwa. Chętni mogą zgłaszać się 
do pracowników socjalnych Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Starym Sączu. 
Do projektu mogą zgłaszać się kobie-
ty i mężczyźni należący do następują-
cych kategorii: bezrobotni w tym oso-
by długotrwale bezrobotne, nieaktywni 
zawodowo, zatrudnieni: rolnicy (osoby 
pracujące w gospodarstwach rolnych, 

zagrożeni wykluczeniem społecznym, 
którzy są jednocześnie w wieku ak-
tywności zawodowej, korzystający ze 
świadczeń z pomocy społecznej, w ro-
zumieniu przepisów ustawy o pomocy 
społecznej, zamieszkałymi na terenie 
gminy Stary Sącz). 

Główne cele projektu to: podniesienie 
predyspozycji osobowych ułatwiają-
cych powrót lub wejście na rynek pra-
cy, nabycie nowych lub zwiększenie 
dotychczasowych kwalifikacji zawodo-
wych oraz intensyfikacja działań po-
mocowych mających na celu zaspoko-
jenie potrzeb. Osiągnięcie tych celów 
będzie możliwe poprzez przeprowadze-
nie przez profesjonalne ośrodki szere-
gu kursów i szkoleń obejmujących: kur-
sy zawodowe, trening interpersonalny, 
prawo pracy, higiena i wizaż, zasady 
etykiety i savoir-vivru, kurs - skuteczny 
na rynku pracy, indywidualne doradz-
two zawodowe. 

Jakich efektów należy się spodziewać 
po zakończeniu programu? Według Ar-
tura Kotasa -  pracownika socjalnego 
i kierownika projektu, punktem odnie-
sienia jest beneficjent. Spodziewamy 
się, że integracja społeczna i zawodo-
wa wyzwoli w tych ludziach drzemiący 
potencjał, często zagłuszony lub przy-
tłoczony przez trudy dnia codziennego. 
Nie bez powodu w terminologii unijnych 
funduszy używa się pojęcia kapitału 
ludzkiego. Można nim zarządzać  po-

dobnie jak kapitałem finansowym. Ko-
rzyści będą z pewnością dalekosiężne. 
Oczywiście projekt nie dostarcza goto-
wych rozwiązań, nie gwarantuje pracy 
dla wszystkich beneficjentów. Jest ra-
czej inspiracją do kierunkowego, syste-
matycznego działania. W jednym przy-
padku może to być wstęp na drodze do 
przekwalifikowania zawodowego lub 
rozszerzenia dotychczasowego profi-
lu. Dla innych może oznaczać większą 
mobilność – odważne poszukiwanie 
pracy w kraju lub za granicą. Wyzwa-
niem, z którym chcą się też zmierzyć 
niektórzy jest rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej. Pragniemy, 
aby beneficjent dążył do przezwycię-
żenie strachu przed własną słabością, 
dostrzegł mocne strony własnej osoby 
i w efekcie umiał je wykorzystać w swo-
im środowisku. Wstępnie spodziewa-
my się następujących miękkich rezul-
tatów projektu: zadowolenia z udziału 
w projekcie, satysfakcji z otrzymanej 
pomocy w postaci zasiłków i pomocy 
rzeczowej, zdobycia umiejętności kre-
owania własnego wizerunku, zdobycia 
umiejętności przygotowania dokumen-
tów aplikacyjnych, wzrostu motywacji 
do poszukiwania pracy, wzrostu aspi-
racji życiowych, podniesienia poziomu 
komunikacji interpersonalnej, nabycia 
umiejętności autoprezentacji, zwięk-
szenia przekonania o skuteczności 
pracy socjalnej w rozwiązywaniu pro-
blemów życiowych, rozpowszechnienia 
wiedzy o działalności EFS i OPS                
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WOjciecH WALiSZeWSKi

357.000 zł na „lepszy 
start” uczniów 

W roku szkolnym 2012/2013 w 
Gminie Stary Sącz rozpocznie 

się realizacja projektu systemowe-
go „Lepszy start” współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Programem obję-
tych zostanie 649 uczniów klas I-III 
z 9 gminnych szkół podstawowych. 
Projekt będzie realizował Zespół 
Obsługi Finansowo-Administracyj-
nej Szkół w Starym Sączu. Głów-
nym celem projektu jest udzielenie 
wsparcia w indywidualnym rozwo-
ju uwzględniającym zdiagnozowa-
ne potrzeby edukacyjne i rozwo-
jowe uczniów poprzez: stworzenie 
warunków w szkołach umożliwiają-
cych indywidualną pracę z uczniem 
poprzez zakup niezbędnych specja-
listycznych i nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych oraz wyposażenia; 
zmniejszenie trudności w ucze-
niu się; pogłębienie zainteresowań 
uczniów; zapewnienie każdemu 
dziecku oferty zajęć dodatkowych 
uwzględniających zdiagnozowane 
potrzeby dziecka. 

Prawie 90% środków przeznaczo-
nych na realizację projektu zo-
stanie wykorzystane na zakup 
wyposażenia oraz pomocy dydak-
tycznych m.in.: profesjonalne pro-
gramy do diagnozy i terapii logope-
dycznej; wyposażenie gabinetów 
logopedycznych; nowoczesne pro-
gramy do terapii pedagogicznej i 
dysleksji; specjalistyczny sprzęt i 
wyposażenie do gimnastyki korek-
cyjnej; tablice multimedialne oraz 
gry dydaktyczne i ćwiczenia wspo-
magające naukę czytania i pisa-
nia; doskonalenie umiejętności ma-
tematycznych; rozwój zachowań 
społecznych; korekcję wad wymo-
wy; rozwój zainteresowań przyrod-
niczych i z zakresu ekologii. Zaję-
cia dla dzieci będą obywały się w 
6 blokach: 1 - zajęcia dla dzieci ze 
specyficznymi trudnościami w czy-
taniu i pisaniu, w tym zagrożonych 
ryzykiem dysleksji. 2 - zajęcia dla 
dzieci z trudnościami w zdobywa-
niu umiejętności matematycznych. 
3 - zajęcia logopedyczne z zabu-
rzeniami rozwoju mowy i korygują-
ce wady wymowy. 4 - zajęcia socjo-
terapeutyczne i psychoedukacyjne 
dla uczniów, którzy mają trudności 
w komunikacji społecznej. 5 - zaję-
cia gimnastyki korekcyjnej. 6 - za-
jęcia rozwijające zainteresowania i 
uzdolnienia uczniów. (RK)

Integracja po raz piąty
W tym roku, już po raz piąty, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w No-
wym Sączu w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piwnicz-
nej Zdrój realizuje projekt systemowy pod nazwą "W stronę samodziel-
ności i niezależności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Z projektu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy 
powiatu, w tym mieszkańcy gminy i miasta Stary Sącz spełniający okre-
ślone kryteria kwalifikacyjne.

Projekt „ W stronę samodziel-
ności i niezależności” jest pro-
jektem systemowym realizo-

wanym przez ośrodki PCPR i OPS na 
terenie całej Polski, skierowanym 
do osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym osób niepełno-
sprawnych. Do tej pory w projekcie, 
w latach 2008- 2011, wzięło udział 
359 osób z terenu powiatu nowo-
sądeckiego. Miały one możliwość 
skorzystania z wielorakich działań, 
pozwalających im poprawić swoją sy-
tuację zdrowotną lub pozycję na ryn-
ku pracy. Dla niektórych były wręcz 
okazją do wyjścia z domu i nawiąza-
nia nowych  relacji społecznych. 

Tegoroczny nabór cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Również 
coraz więcej starosądeczan intere-
suje się tym projektem. Do projektu 
w 2012 r. zakwalifikowało się 5 osób 
z terenu miasta i gminy Stary Sącz, 
co stanowi około 10% wszystkich te-
gorocznych uczestników projektu. 
Są oni zainteresowani głównie pod-
niesieniem kwalifikacji zawodowych 
oraz skorzystaniem z zabiegów reha-
bilitacyjnych. Dotychczas  najwięk-
szym zainteresowaniem cieszył się 
bezpłatny kurs prawa jazdy.

Celem głównym projektu jest roz-
wój procesu aktywizacji społecz-

nej i usług wspierających aktywiza-
cję zawodową uczestników projektu 
oraz upowszechnianie pracy socjal-
nej w powiecie nowosądeckim. Cele 
szczegółowe projektu obejmują: 
kształcenie i rozwój umiejętności 
społecznych osób objętych projek-
tem oraz ich najbliższych, poprawę 
stanu psychicznego osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym, in-
tegrację osób objętych wsparciem, 
podniesienie poziomu wykształce-
nia, nabycie nowych kwalifikacji, roz-
wój zainteresowań, a także zwięk-
szenie skuteczności pracy socjalnej 
pracowników PCPR w Nowym Sączu 
oraz OPS w Piwnicznej Zdrój. - Na ra-
zie nie są jeszcze znane wytyczne 
odnośnie projektu na przyszły rok. 
Być może będzie on realizowany w 
nieco innej formie. Na bieżąco mo-
nitorowane są efekty przeprowadzo-
nych działań oraz wyciągane wnioski 
odnośnie zapotrzebowania benefi-
cjentów projektu. Wszystkich zain-
teresowanych zachęcam do kontak-
tu z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Nowym Sączu ul. Kiliń-
skiego 72 A, pokój nr 119, 33-300 
Nowy Sącz, tel. 18 443 82 51 oraz 
do odwiedzenia naszej strony inter-
netowej www.pcpr-ns.pl – zachęca 
Małgorzata Majerczyk- Drobysz - do-
radca ds. osób niepełnosprawnych 
w PCPR.                                                
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Muzealna rewolucja  
W sobotę 28 kwietnia o godzinie 11 odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Księdza Józefa Tischnera w 
Domu na Dołkach. Otwarcie poprzedziła msza święta w kościele Sióstr Klarysek.

„Najlepiej lubiłem wycieczki do Starego Sącza, a to ze względu na jazdę pociągiem oraz na widzenie miasta. 
Miasteczko to bardzo było stare, bo jeszcze św. Kinga założyła tam klasztor" – notował w swoim „Dzienniczku” 
ks. prof. Józef Tischner. 

Aby Muzeum Księdza Tischne-
ra mogło powstać, Muzeum 
Regionalne przeprowadziło 
praktycznie kapitalny remont, 

który obejmował zamontowanie no-
wego ogrzewania, malowanie ścian, 
monitoring oraz odnowienie dziedziń-
ca. Koszt inwestycji przekroczył kwo-
tę 100 tys. złotych. Środki w całości 
pochodziły z miejskiej kasy. Jak pod-
kreśla Andrzej Długosz, który jako 
prezes Towarzystwa Miłośników Sta-
rego Sącza czuwał nad przebiegiem 
prac. – Tym remontem wkraczamy w 
XXI wiek – może nie technologicznie, 

bo chcemy zachować tradycyjny wy-
strój i charakter muzeum, ale na pew-
no zwiększeniem komfortu obcowa-
nia ze zbiorami - podkreśla. 

Uroczystość w muzeum otworzyła „Li-
tania na śmierć księdza Józefa Tisch-
nera” prof. Ryszarda Wiktora Schram-
ma, biologa, taternika, podróżnika, 
publicysty i poety. Piękny, refl eksyj-
ny tekst odczytała Iwona Król. Na-
stępnie głos zabrał Andrzej Długosz. 
– Chciałem serdecznie podziękować 
władzom za zaangażowanie i troskę 
o to muzeum. Cieszę się, że tak wiele 

udało się zrobić, oczywiście wymaga-
ło to wiele pracy. Myślę, że ta placów-
ka będzie jeszcze bardziej rozsławiać 
Stary Sącz - mówił podczas otwarcia 
Andrzej Długosz, a następnie odczy-
tał listy okolicznościowe: od metro-
polity krakowskiego kard. Stanisława 
Dziwisza, od krakowskiego biskupa 
pomocniczego Grzegorza Rysia i list 
w imieniu Marszałka Małopolski Mar-
ka Sowy (patrona honorowego staro-
sądeckich uroczystości) podpisany 
przez dyr. kancelarii sejmiku Andrze-
ja Wałkowicza, który napisał: „W imie-
niu Pana Marszałka proszę Państwa 
- członków Towarzystwa Miłośników 
Starego Sącza o przyjęcie podzię-
kowań i słów uznania za całokształt 
pracy na rzecz zachowania dla przy-
szłych pokoleń bogactwa kultury ar-
tystycznej i materialnej Starego Są-

kaTarzYna pałka

 Tym remontem wkraczamy w XXI wiek - może nie 
technologicznie ale na pewno zwiększeniem komfortu 
obcowania ze zbiorami. 
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cza i Ziemi Sądeckiej. W opinii Pana 
Marszałka nowe Muzeum im. Księ-
dza Józefa Tischnera w Starym Sączu 
wydatnie wzbogaci ofertę kulturalną 
regionu i będzie z pewnością chętnie 
odwiedzane przez Małopolan oraz tu-
rystów z kraju i zagranicy.”

Do bogatej kolekcji rzeczy związa-
nych z księdzem muzeum może do-
dać gorset flisacki, który podarował 
Marian Tischner, brat księdza. – Jó-
ziu otrzymał go od flisaków jak kręci-
li film „Siedem Grzechów Głównych”. 
Najwięcej pamiątek otrzymała Izba 
Pamięci w Łopusznej. W tej chwili jest 
około 40 szkół imienia brata, każda 
szkoła chce coś mieć – opowiadał 
pan Marian. – Bardzo się cieszę, że to 
muzeum powstało i dziękuję wszyst-
kim za to wszystko – dodał.  

Przygotowania do otwarcia muzeum 
trwały ponad osiem lat. – Zbieranie 
wszystkich pamiątek i informacji nie 
było proste. Kiedy stoimy i ogląda-
my bardzo ciekawą ekspozycję na-
leży docenić, jak ważny jest pomysł 
i determinacja w realizacji celów –
stwierdził Burmistrz Jacek Lelek. Tak-
że poseł Marian Cycoń złożył na ręce 
prezesa Długosza gratulacje za cięż-
ką pracę. 

Muzeum Regionalne zostało podzie-
lone na dwie części. Dotychczasowe 
Muzeum Regionalne nadal mieści się 
na parterze budynku, a na piętrze zo-
stało urządzone muzeum poświeco-
ne autorowi „Etyki solidarności” - pod 
hasłem „Ksiądz profesor Józef Tisch-
ner jako kapłan, pisarz i rekolekcjo-
nista”. Zbiory można oglądać już na 

klatce schodowej (m.in. akty urodze-
nia i chrztu), w małej salce jest zre-
konstruowany pokój księdza (taki, w 
jakim przebywał podczas pobytu w 
domu rodziców w Starym Sączu), na-
tomiast w dużej sali znajduje się eks-
pozycja zasadnicza (droga życiowa) 
Księdza Profesora. - Muzeum w Sta-
rym Sączu w dalszym ciągu ma sta-
tus placówki regionalnej, a muzeum 
ks. Tischnera jest jakby jego oddzia-
łem - podkreślał Andrzej Długosz. 

Miejsca poświęcone księdzu Tisch-
nerowi zostało podzielone na trzy 
odrębne części. Pierwsza - życiu 
duszpasterskiemu księdza, życiu ro-
dzinnemu i związkom z „Solidarno-
ścią” i jego pisarskiej twórczości, dru-
ga część skupia się na związkach 
Tischnera ze Starym Sączem, a trze-
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Starosądeckie Dni Tishnerowskie 

Starosądeczanie nie zapominają o 
wybitnych postaciach związanych 
ze swoim miastem. Już po raz 

szósty odbyły się w Starym Sączu Dni 
Tischnerowskie. Między 7 a 10 marca 
wszyscy wielbiciele księdza Tischnera 
mogli brać udział w pokazie fi lmu „Gó-
ral w sutannie” Adama Kinaszewskie-
go, a także w spotkaniu z kapelanem 
Związku Podhalan w Polsce - ks. Wła-
dysławem Zązlem. Zainteresowani mo-
gli także wysłuchać wykładu prof. dra 
hab. Aleksandra Bobko z Uniwersyte-
tu Rzeszowskiego pt. „Fenomen Józe-
fa Tischnera”, który odbył się w Czytelni 
Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliote-
ki Publicznej. Profesor Bobko był stu-
dentem i asystentem Księdza Tischne-
ra. Uwieńczeniem Dni Tischnerowskich 
była Msza Święta z kazaniem w intencji 
ks. Józefa Tischnera w Klasztorze Sióstr 
Klarysek.
Podczas inauguracji tegorocznych Dni 
Księdza Profesora Józefa Tischnera, 
zebranych przywitał Andrzej Długosz, 

który od dawna interesuje się postacią 
Księdza Józefa Tischnera: Po raz szósty 
spotykamy się w okresie urodzin księ-
dza profesora Józefa Tischnera, któ-
ry przyszedł na świat 12 marca 1931 
roku w domu przy ulicy Piłsudskiego w 
Starym Sączu. Ten wielki kapłan, profe-
sor i fi lozof, autor „Etyki Solidarności” i 
„Historii fi lozofi i po góralsku” związany 
jest z naszym miastem nie tylko urodze-
niem, ale też swoimi licznymi pobytami 
tutaj w latach 1970 – 1993, kiedy to 
odprawiał Msze Święte i głosił kazania 
u sióstr klarysek - powiedział. 
Wstęp na wszystkie imprezy był bez-
płatny. Organizatorami Dni Tischne-
rowskich są: Towarzystwo Miłośników 
Starego Sącza, Powiatowa i Miejsko-
-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym 
Sączu oraz Szkoła Podstawowa im. ks. 
Józefa Tischnera w Starym Sączu przy 
wsparciu organizacyjnym Centrum Kul-
tury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Są-
czu. Honorowy patronat objął Burmistrz 
Starego Sącza Jacek Lelek. (KP)                     

  Ksiądz Józef Tischner 
urodził się przy ulicy Piłsudskiego w 
Starym Sączu, 12 marca 1931 roku. 
Był polskim prezbiterem katolickim i 
fi lozofem uważanym za kapelana w 
ruchu "Solidarności". Pomagał w pro-
pagowaniu kultury góralskiej, napisał 
książkę pt. "Historia fi lozofi i po góral-
sku", prowadził także kazania w gwa-
rze. Jego inne publikacje to m.in. książ-
ki "Zrozumieć własną wiarę", "Etyka 
Solidarności", "Wokół Biblii", "Myślenie 
według wartości", "Filozofi a Dramatu", 
"Nieszczęsny dar wolności". Był znaw-
cą i miłośnikiem góralskiego folklo-
ru. Z miasta św. Kingi przeniósł się w 
świat religii, nauki i sztuki. Był aktyw-
nym uczonym (np. na Wydziale Teologii 
ATK), gdzie zdobywał kolejne tytuły na-
ukowe, kształcił studentów i pełnił kie-
rownicze funkcje (dziekana, ale rekto-
rem nie zgodził się zostać), oprócz tego 
wykładając fi lozofi ę dramatu (PWST 
w Krakowie) i fi lozofi ę (Wydział Filolo-
giczny UJ). Współpracował z „Tygodni-
kiem Powszechnym” i miesięcznikiem 
„Znak”, pełniąc jednocześnie obowiąz-
ki duszpasterza krakowskiej inteligen-
cji. Z ruchem „Solidarności” związał się 
od początku jego powstania, dając przy 
tym początek tzw. „Etyki solidarności”, 
a także wziął udział w organizacji Insty-
tutu Nauk o Człowieku w Wiedniu.

cia na kazaniach wygłaszanych przy 
różnych okazjach w Kościele Sióstr 
Klarysek, które zostały spisane i na-
grane przez Siostry. Do muzeum trafi ły 
także meble z pokoju ks. Tischnera w 
domu jego rodziców w Starym Sączu: 
łóżko, biurko i regał z książkami. W 
muzeum są też wyeksponowane duże 
zbiory bibliofi lskie, a w specjalnie wy-
dzielonej części dużej sali "kącik zadu-
my", gdzie można usiąść na ławeczce i 
posłuchać starosądeckich kazań księ-
dza Tischnera.

Warto dodać, że coraz większe zain-
teresowanie budzi także odnowiona 
parterowa część muzeum, podzielona 
monotematycznie, z większą dostęp-
nością do zbiorów, m.in. ze zbiorami 
etnografi cznymi, osobną salką po-
święconą Adzie Sari, wydzieloną sal-
ką dla błogosławionego Jana Pawła II i 
salką zasłużonych dla miasta, w której 
można zobaczyć m.in. poczet wszyst-
kich włodarzy miasta.                                      

Mamy pesymistów wielu. Krążą po 
naszych ulicach, mieszkają na tych 
samych piętrach co my, zaglądają 
do okien, wkradają się do domów, 
a niektórzy trafi li nawet do szkół. 
Ale, co ja mówię! Są również w se-
minariach duchownych, są na pla-
cówkach w Kościele, na katedrach 
uniwersyteckich. Takie życie. Taka 
Polska - pisał w 1990 roku. Żeby 
jednak nie pozostawić czytelni-
ka z tym ponurym obrazem, dodał 
do niego anegdotę, która miała w 
przewrotny sposób pokazać, jak 
pesymizm wychowawców odbija 
się na wychowankach. Rzecz dzia-
ła się na Podhalu: chłopcy z czwar-

tej i piątej klasy chcieli uczcić imieniny kolegi Wojtka. „Kupili potajem-
nie trochę wina i na dużej przerwie ukryci gdzieś za deskami wznosili 
toasty, jak ich ojcowie w podobnych sytuacjach. Aliści solenizant wypił 
za wiele i padł. Przyjaciele, widząc biedę, uciekli. Po chwili dziewczynki 
zobaczyły leżącego. Przybiegły do klasy przerażone i mówią, co widzą: 
»Prose pani, bo Wojtek lezyumarty za wychodkiem«. Przepraszam, ale 
tak właśnie powiedziały. Nauczycielka pobiegła, doprowadziła Wojtka 
do stanu jakiej takiej używalności i posadziła w klasie przy stoliku. Po-
słała po rodziców, namawiając go przedtem, by sam zechciał wybrać się 
do domu. Ale Wojtek zdecydowanie nie chciał. Powtarzał: »Josiebedeu-
cył«. Słysząc te słowa, jedna z dziewczynek stwierdziła: »Widać, że nie-
trzeźwy«. I to stwierdzenie prostego faktu było również przejawem głę-
bokiego pesymizmu wychowawczego”.

Fragment z książki „Kapelusz na wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze” Wojciecha Bonowiczagencji. 

12 maj - czerwiec 2012

teMat wYdaNia



Rada MieJska w staRYM sąCZU

Z Marianem Lisem – zastępcą przewodniczącej Rady Miejskiej w Starym Sączu rozmawia Wojciech Waliszewski

Turystyka z dorożkami w tle
Został Pan niedawno wybrany na za-
stępcę przewodniczącej Rady Miej-
skiej w Starym Sączu. Kiedy rozpo-
czął Pan pracę społeczną jako radny?

W roku 1990 przeszedłem na eme-
ryturę, nadal czułem jednak potrzebę 
pracy na rzecz lokalnego środowiska 
i jego mieszkańców. Nie wahałem się 
więc, kiedy złożono mi propozycję star-
tu w wyborach do Rady Miejskiej w Sta-
rym Sączu i postanowiłem podjąć to 
wyzwanie. Radnym zostałem w 1994 
roku i od tego czasu nieprzerwanie, 
przez pięć kadencji, pełnię tę zaszczyt-
ną funkcję. Współpracowałem wcze-
śniej z trzema burmistrzami: Maciejem 
Szuflickim, Marianem Kuczajem, Ma-
rianem Cyconiem, a teraz z Jackiem 
Lelkiem. Przez okres dwóch kadencji 
byłem członkiem Zarządu Miasta. Od 
2002 roku, czyli od momentu wprowa-
dzenia bezpośrednich wyborów bur-
mistrzów i wójtów, organ ten w samo-
rządach już nie funkcjonuje. W Radzie 
Miejskiej pracowałem w Komisjach 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
Komisji Zdrowia, Komisji Budżetowej i 
Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji 
Ochrony Środowiska i Budownictwa. 
Obecnie jestem przewodniczącym Ko-
misji Edukacji, Kultury, Sportu i Turysty-
ki. W ubiegłej kadencji pełniłem funk-
cję przewodniczącego Rady Miejskiej.  

Które dziedziny rozwoju miasta i gmi-
ny są Panu najbliższe?

Z zawodu jestem nauczycielem. 
Ukończyłem liceum pedagogiczne w 
Starym Sączu, później wydział che-
mii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 
1959 roku rozpocząłem pracę jako na-
uczyciel chemii w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Starym Sączu. Pracowałem 
tam przez 31 lat, w tym przez 13 spra-
wowałem funkcję dyrektora Liceum. 
W międzyczasie uczyłem również w Li-
ceum Medycznym w Nowym Sączu, w 
Studium Nauczycielskim w Nowym Są-
czu, w II Liceum Ogólnokształcącym w 
Nowym Sączu, w Liceum Pedagogicz-
nym i Technikum Chemicznym w Sta-
rym Sączu. Znam więc dobrze proble-
matykę oświatową i chętnie angażuję 
się w sprawy związane z edukacją, kul-

turą i sportem. Związane one są z od-
powiednim wychowaniem i dbałością 
o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. 
Można więc powiedzieć, że całą swoją 
działalność zawodową i społeczną po-
święciłem i nadal staram się poświę-
cać problemom edukacji i wychowania 
młodych ludzi.

Jak Pan ocenia poziom edukacji w 
gminie Stary Sącz?

Od momentu przejęcia szkół przez 
samorządy, w zakresie edukacji bardzo 
wiele się zmieniło. Był to dobry okres 
dla placówek oświatowych w naszej 
gminie. Praktycznie wszystkie szkoły 
zostały wyremontowane i doposażone. 
80% obecnej kadry szkolnej to nauczy-
ciele dyplomowani, co owocuje dobry-
mi wynikami w nauce. Szkoły angażu-
ją się w życie całego środowiska. Co 
ważne, gmina zapewnia również wła-
sny transport dzieci do szkół, co prze-
kłada się na ich większe bezpieczeń-
stwo. Aktualnie Gmina buduje nowe 
przedszkole na Osiedlu Słonecznym. 
Uważam jednak, że w zakresie eduka-
cji w naszej gminie jest jeszcze wiele 
do zrobienia.

Czy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady 
Sari, w którym obecnie przebywa-
my, dobrze spełnia powierzone mu 
zadania?

Budynek Towarzystwa Gimnastycz-
nego Sokół może poszczycić się wspa-
niałą, stuletnią historią. W okresie po-
wojennym znajdowało się w nim kino 
Poprad. W latach 60-tych moderniza-
cję obiektu przeprowadził Wojewódz-
ki Zarząd Kin, w miarę upływu czasu 
obiekt stopniowo niszczał. Gdyby nie 
zabiegi poprzedniego burmistrza Ma-
riana Cyconia, to nie mielibyśmy dzisiaj 
tak pięknego i funkcjonalnego obiektu. 
Centrum Kultury i Sztuki w Starym Są-
czu to jednak nie tylko piękny budynek, 
ale przede wszystkim prężnie działają-
cy zespół ludzi, którzy je tworzą. Uwa-
żam, że są bardzo dobrymi fachow-
cami w dziedzinie animacji kultury, 
mającymi wiele ciekawych pomysłów, 
co owocuje rozwojem życia kulturalne-
go w naszym mieście i gminie. Sztan-

darowymi imprezami wciąż pozostają 
Festiwal Muzyki Dawnej oraz Jarmark 
Starosądecki.

Na koniec chciałem zapytać o tury-
stykę. Jak podoba się Panu pomysł 
Burmistrza Starego Sącza aby pra-
cownicy obsługujący parkingi byli 
ubrani w stroje lachowskie?

Uważam, że jest to ciekawa inicjaty-
wa. Parkingowi będą mogli w ten spo-
sób zachęcać do odwiedzenia Starego 
Sącza i jednocześnie przekazywać in-
formacje potrzebne turystom. Oprócz 
tego niezbędny jest Punkt Informacji 
Turystycznej, który ma powstać w Ryn-
ku. Powinniśmy promować jednodnio-
we wycieczki piesze, rowerowe i konne 
oraz gospodarstwa agroturystyczne, 
które rozwijają się w całej naszej gmi-
nie. W przeszłości na starosądeckim 
rynku można było spotkać dorożki kon-
ne, którymi byli obwożeni turyści. Tę 
działalność prowadziło Biuro Turystycz-
ne „Kinga” Janusza Korony i Ryszarda 
Pycha. Myślę, że warto byłoby zasta-
nowić się nad powrotem do tej trady-
cji. Nasza starosądecka Góra Parko-
wa  dawniej tętniła życiem. Podjęliśmy 
działania, aby powrócić do tego sta-
nu – pierwszym etapem będzie budo-
wa platformy widokowej. Powinniśmy 
wspólnie dążyć, aby turystyka stała 
się motorem napędowym rozwoju ca-
łej naszej gminy, tym bardziej, że stwo-
rzone zostały warunki i zaplecze do jej 
rozwoju.                                                  

Prezentujemy członków Rady Miejskiej w Starym Sączu
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TOMEK PRUSEK W SWOIM ULUBIONYM STROJU 
STAROSĄDECKIEJ ORKIESTRY

Doda jest lepsza (niestety)
Z Tomkiem Pruskiem – starosądeczaninem, członkiem Stowarzyszenia Mensa rozmawia 
Wojciech Waliszewski

Mensa – dla niektórych brzmi obco. 
Co to za stowarzyszenie?

Stowarzyszenie zrzesza ludzi bar-
dzo różnych, a jedynym kryterium 
przyjęcia (poza składkami członkow-
skimi) jest posiadanie IQ, czyli tak 
zwanego ilorazu inteligencji powyżej 
148 pkt. W moim przypadku uzyska-
łem wynik gorszy od Dody (IQ 156 
- przyp. autora), ale wystarczająco 
wysoki, aby móc należeć do Men-
sy. Członkostwo daje możliwość po-
znawania wielu nowych, ciekawych 
osób spoza własnego, często wąskie-
go środowiska, z którymi można wy-
mieniać się poglądami na przeróżne 
sprawy, czy też poszerzyć wiedzę z 

jakieś dziedziny lub zainteresowań. 
Można także po prostu wspólnie po-
siedzieć przy piwie. Członkami sto-
warzyszenia są ludzie bardzo róż-
norodni, więc znalezienie jakiegoś 
wspólnego mianownika poza IQ jest 
niełatwe. Z pewnością właśnie każdy 
mensanin jest na swój sposób osobą 
nieprzeciętną, przy czym nie wszyscy 
pod tym samym względem. Dla mnie 
w tej różnorodności ciekawych indy-
widualności tkwi bardzo istotna ce-
cha tego Stowarzyszenia. Bo mimo 
różnic ludzie ci potrafi ą się ze sobą 
dogadywać.

Ile miałeś lat, gdy zdałeś test na 
inteligencję?

Na test, namówiony przez znajome-
go, poszedłem kilka miesięcy przed 
25 urodzinami, blisko rok temu, a 
około pół roku później wstąpiłem do 
Stowarzyszenia Mensa.

Taki wynik jak Twój uzyskuje zaled-
wie procent osób. Czym ten wynik 
jest dla Ciebie?

Samo wzięcie udziału w teście było 
formą sprawdzenia się i przekonania, 
czy uda się przekroczyć ten magicz-
ny próg, od którego Mensa przyjmu-
je członków. Rzecz jasna, nie oznacza 
on wcale, że stałem się tym sposo-
bem specjalistą w każdej dziedzi-
nie. Ale stanowi to dla mnie potwier-
dzenie przez odpowiednią instytucję 
faktu, że jednak niegłupi ze mnie 
człowiek.

Jak wygląda taki test? Trzeba ko-
jarzyć słowa, są jakieś zagadki 
logiczne?

Nie, nie było żadnych zagadek słow-
nych czy liczbowych, ani jakichś zaga-
dek typu "kierowca fi ata ma brata, a 
brat kierowcy fi ata nie ma brata, kim 
jest kierowca?". Dzięki temu test jest 
niezależny od takich spraw jak język. 
Były za to często kojarzone właśnie z 

testami na inteligencję zadania pole-
gające na wstawieniu w puste miej-
sce brakującego elementu spomię-
dzy podanych tak, aby pasował do 
pozostałych (tzw. matryce Ravena). 
Całej sprawy nie ułatwiał z pewno-
ścią także niewielki czas trwania te-
stu. Najlepiej przyjść na test i przeko-
nać się samemu, jak to wygląda.

Co robisz prywatnie?
Obecnie pracuję jako programista 

aplikacji webowych (Web Developer) 
w Krakowie, w niewielkiej jak na razie 
fi rmie informatycznej.

Twoje hobby?
Do tej pory, jeśli tylko znajdę czas, 

grywam jako klarnecista w naszej 
Starosądeckiej Międzyszkolnej Or-
kiestrze Dętej (od kilkunastu lat) 
ogólnie można powiedzieć, że mu-
zyka, bo do tego gram jeszcze m.in. 
na gitarze, ale niestety juz tylko sam 
dla siebie. Najważniejszym obec-
nie moim hobby jest genealogia (od 
razu ostrzegam - dla mnie to temat 
rzeka, o którym mogę rozmawiać bez 
przerwy), którą zajmuję się już około 
7 lat, od klasy maturalnej, a od 3 lat 
jestem członkiem Małopolskiego To-
warzystwa Genealogicznego; tak się 
składa, ze rodzina ze strony mojego 
śp taty mieszka (choć niekoniecznie 
w prostej linii po mieczu) w mieście 
od kilkuset lat, więc w konsekwencji 
badając swoją genealogię znalazłem 
rózne informacje na temat przodków 
i krewnych (a także powiązań z moją 
rodziną) wielu mniej czy bardziej za-
służonych postaci w dziejach Starego 
Sącza (np. ks. Józef Tischner, bracia 
Michał i ks. Józef Leopold Kmieto-
wicz, prof. Henryk Barycz, Wiktor 
Bazielich, Józef Paszkiewicz, pierw-
szych dwóch prezesów Towarzystwa 
Miłośników Starego Sącza tj. Antoni 
Królik i Stanisław Przybyłowicz, kom-
pozytor hejnału miejskiego Marcin 
Szeligiewicz, kilku burmistrzów mia-
sta i inni), ale także całkiem zwy-
kłych współczesnych mieszkańców 
miasteczka; przekopałem wiele do-
kumentów zarówno rodzinnych, jak 
i w archiwach przeróżnych (na para-
fi i, w Muzeum Regionalnym, Archiwa 
Państwowe w Nowym Sączu, Spytko-

 badając swoją genealogię znalazłem rózne infor-
macje na temat przodków i krewnych wielu mniej czy 
bardziej zasłużonych postaci w dziejach Starego Sącza  
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Wielki sukces młodej 
pianistki

Dziesięcioletnia Alicja Kanik ze 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Sta-
rym Sączu zdobyła dyplom - wy-
różnienie w III Międzynarodo-
wym Konkursie Pianistycznym 
w Augustowie, pod patronatem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.
Dyplom - podziękowanie za przy-
gotowanie ucznia do konkursu 
otrzymała jej nauczycielka Joan-
na Ustarbowska-Dudka, dyrektor 
starosądeckiej szkoły muzycznej.
- Alicja Kanik, mimo młodego wie-
ku, kilkakrotnie z powodzeniem 
reprezentowała starosądecką 
szkołę muzyczną na regionalnych 
i ogólnopolskich konkursach pia-
nistycznych - relacjonuje J. Ustar-
bowska-Dudka. - Tym razem po-
rzeczka została postawiona 
bardzo wysoko. Do rywalizacji w 
III Międzynarodowym Konkursie 
Pianistycznym w Augustowie w 
dniach 25-29 kwietnia stanęło 
147 pianistów w czterech katego-
riach. Ala zakwalifikowała się do 
pierwszej z nich, w której wzięło 
udział 53 dzieci. Wszyscy uczest-
nicy tej grupy grali dwa utwory 
o różnym charakterze tak, aby 
pokazać zarówno umiejętności 
techniczne, jak i stronę artystycz-
ną tj. wrażliwość i muzykalność. 
Ala zagrała swój repertuar znako-
micie. Pięcioosobowe, międzyna-
rodowe jury pod przewodnictwem 
prof. Andrzeja Tatarskiego z Aka-
demii Muzycznej im. J. Paderew-
skiego w Poznaniu przyznało jej 
dyplom - wyróżnienie. 
O randze konkursu, poza jego 
bardzo wysokim poziomem, 
świadczy fakt, że honorowym pa-
tronatem objął go Minister Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Narodowy Instytut im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie. (RK)

wicach i Krakowie), część z tego na 
pewno planuję opisać, choć nie do 
końca jeszcze wiem w jakiej formie i 
jak dużą część, więc na razie nie ma 
chyba sie czym chwalić; jak na razie 
kończę (inna sprawa, że to "kończe-
nie" już trochę trwa) opracowanie na 
temat tutejszych korzeni ks Tischne-
ra i ks Kmietowicza.

Czy wysoki IQ pomaga czy może 
przeszkadza w codziennym życiu?

Wydaje mi się, że raczej jest to 
rzecz pomocna. Dzięki temu przecież 
wiele rzeczy przychodzi łatwiej, np. 
przyswajanie sobie nowych umiejęt-
ności. Wysoka inteligencja pomaga 
w wykonywaniu pewnych zawodów, 
gdzie konieczne są umiejętności ba-
dane na teście takie jak kojarzenie 
faktów, rozpoznawanie zależności, 
powiązań i cech wspólnych. Poza tym 
współczesny świat niejako zmusza 
człowieka do radzenia sobie z wielo-
ma problemami takimi jak np. wybór 
korzystniejszej ofery na daną usługę 
a także pełen jest pułapek typu pod-
chwytliwie sformułowana umowa itp. 
Sądzę, że wysokie IQ jest pomocne w 
takich sytuacjach. 

Czy bywa przeszkodą? Raczej nie 
spotkałem się z taką sytuacją. Jedy-
ne co przychodzi mi do głowy to za-
zdrość ze strony tych, którzy IQ mają 
niższe.

Co sądzisz o starosądeckiej mło-
dzieży? Czy Stary Sącz ma szanse 
stać się mesjańskim "zagłębiem"?

Cóż, szczerze mówiąc nie wydaje mi 
się, żeby młodzież starosądecka wy-
różniała się na tle reszty kraju. Także 
pod tym względem. Zresztą trzeba za-
uważyć, że ogólnie Mensa jest w Pol-
sce dość słabo rozpowszechniona. 

Teoretycznie około 2% ludzi osią-
ga poziom IQ uprawiający do członko-
stwa, tymczasem Mensa Polska liczy 
około 5 tys członków. A przy około 40 
mln mieszkańców liczba potencjal-
nych członków powinna iść w setki 
tysięcy. Wydaje mi się, że jeśli moż-
na mówić o jakichś "zagłębiach" to 
raczej są nimi większe ośrodki aka-
demickie (jak np Kraków). Poza tym 
niestety problemem Starego Są-
cza i całej Sądecczyzny w ogóle jest 
dość wysoki w skali kraju współczyn-
nik bezrobocia, co sprawia, że wiele 
młodych (i nie tylko) osób przenosi 
się, czasem na stałe tam gdzie pra-
ca, bądź dzieli życie pomiędzy mia-
sto rodzinne i miejsce pracy. Sądzę, 
że ta okoliczność bardzo niekorzyst-

nie wpływa na szanse stania się ta-
kim właśne zagłębiem.

 Czy łatwo jest dzielić życie pomię-
dzy dwoma miastami (Kraków - Sta-
ry Sącz)?

Jak już wspomniałem, robi tak wie-
le osób. I chyba w dzisiejszych cza-
sach nie ma w tym nic dziwnego, że 
się mieszka na co dzień poza swoim 
miastem rodzinnym, do którego się 
co jakiś czas wraca. Na szczęście te 
miasta dzieli względnie niewielka od-
ległość, więc w razie jakiejś pilnej po-
trzeby można nawet w ciągu jednego 
dnia pojechać tam i z powrotem, za-
łatwiając w międzyczasie swoje spra-
wy. Choć muszę przyznać, że gdy trafi 
się na niewłaściwą porę, czas podró-
ży dość nieprzyjemnie wzrasta. Mam 
nadzieje, że sytuacja poprawi się, 
gdy ukończony zostanie odcinek au-
tostrady z Krakowa do Brzeska. Czy-
tałem też o planach budowy dro-
gi ekspresowej z Nowego Sącza do 
Brzeska, ale kiedy przestaną być one 
jedynie planami? Oby powstała ona 
szybciej niż wciąż pozostająca jedy-
nie na papierze (i w obietnicach skła-
danych przy różnych okazjach) linia 
kolejowa Podłęże - Piekiełko, która 
miała przyspieszyć podróż pociągiem 
z jednego miasta do drugiego do nie-
co ponad godziny, czyli byłby to czas 
porównywalny do tego, jaki zajmuje 
dostanie się do centrum Krakowa z 
położonych dalej dzielnic. 

Co przyciąga Ciebie do Krakowa, a 
co do Starego Sącza?

Stary Sącz to miasto, z którym czu-
ję się dość silnie związany. To rodzi-
na, znajomi (choć znaczna część z 
nich też rozjechała się po świecie), 
orkiestra. Także moje poszukiwania 
genealogiczne wymagają od czasu 
do czasu przejrzenia pewnych doku-
mentów na miejscu. Poza tym w Są-
czu panuje zupełenie inna atmosfera, 
spokojniejsza. Ale też i mniej się dzie-
je. Na szczęście już minęły te czasy, 
gdy o godzinie 17 - 18 zamykano nie-
mal wszystkie sklepy czy restauracje, 
choć nadal po zmroku życie starosą-
deckie dość szybko zamiera. Kraków 
za to chodzi spać zdecydowanie póź-
niej i ma (co zrozumiałe) dużo bogat-
szą ofertę, zarówno dla młodych, jak 
i nieco starszych: kina, koncerty, róż-
norakie festiwale, teatry, biblioteki, 
puby itp. Ponadto w Krakowie miesz-
ka duża część moich znajomych (tak-
że tych z Mensy) i jest to miejsce mo-
jej pracy.                                                
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Laureaci - Wokaliści
W Starym Sączu odbył się XVII Finał Młodych Wokalistów organizowany przez Powiatowy Młodzieżowy Dom 
Kultury w Starym Sączu. Finał odbył się w dniu 12 kwietnia 2012 roku w Centrum Kultury i Sztuki Sokół w Sta-
rym Sączu.

Starosądecki Konkurs Młodych Wokalistów

Uczniowie i uczennice od pią-
tego roku życia prezentowali 
swój talent wokalny na sce-
nie „Sokoła”. Spośród 57 

uczestników i uczestniczek zakwa-
lifikowanych z blisko 180 biorących 
udział w eliminacjach, jury wybrało 
najlepszych. Konkurs otworzył Ry-
szard Poradowski – Członek Zarządu 
Powiatu Nowosądeckiego, Adam Ma-
zur – Członek Komisji Kultury i Ochro-
ny Dóbr Kultury oraz Jan Migacz – 
Sekretarz Urzędu Miasta Stary Sącz. 
W opinii organizatora i jednocześnie 
dyrektora Powiatowego Młodzieżo-
wego Domu Kultury, Józefa Puści-
zny, tegoroczny Konkurs  był na bar-
dzo wysokim poziomie artystycznym. 
Młodzież mogła zaśpiewać dowol-
nie wybrane przez siebie utwory. Nie 
było wcześniej ustalonej tematyki, 
czy poziomu trudności – każdy mu-
siał pokazać, na co go stać. Najczę-
ściej pojawiały się międzynarodowe 
szlagiery w bardzo dobrym wykona-
niu. - Jury miało bardzo trudne zada-
nie. Nagrodzeni mogą bez najmniej-
szych kompleksów pokazywać się już 
na estradzie. To nie tylko moja ocena 
ale także członków jury – podsumo-
wuje tegoroczny finał Józef Puścizna. 

Jury w składzie: Jarosław Kuśnierz, Renata Gierczyk, Zbigniew Kogut po wysłuchaniu 
uczestników postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia w następują-
cych kategoriach wiekowych.

W kategorii wiekowej I (5-9 lat):
I miejsca Wilczek Julia Szkoła Podstawowa Nr 7 w Nowym Sączu 
Zagórowska Karolina Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu
II miejsce Kondracka Jadwiga Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu
III miejsce Poręba Kinga Szkoła Podstawowa w Cieniawie
Wyróżnienia Długosz Gabriela Szkoła Podstawowa w Głębokiem
Gładyś Eliza SP Nr 20 w Nowym Sączu
Iwan Kinga Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu
Kruczek Łucja SP w Cieniawie
Lach Karolina Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Piwnicznej Zdroju
Pach Małgorzata SP w Skrudzinie
Stawiarska Zuzanna SP w Skrudzinie
Trepka Katarzyna SP w Cieniawie

W kategorii wiekowej II (10 lat do ukończenia Szkoły Podstawowej):
I miejsca Król Izabela Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej
Poremba Weronika Zespół Szkół Nr 2 w Kamionce Wielkiej
II miejsca Kądziołka Magdalena Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu
Kożuch Anna Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu
Rucińska Emilia Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Zagorzynie
III miejsca Szafrańska Julia Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej
Tokarczyk Kinga SP w Głębokiem
Żywczak Marzena SP w Łomnicy Zdroju
Wyróżnienia Kurnyta Daria Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Zagorzynie
Myjak Przemysław Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Zagorzynie
Szczygieł Michał Gminny Ośrodek Kultury w Łabowej

W kategorii wiekowej III (Gimnazja):
I miejsce Sarata Małgorzata Publiczne Gimnazjum w Łabowej
II miejsca Jaworska Agata Zespół Szkolno–Gimnazjalny w Łącku
Klimek Edyta Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Jazowsku
III miejsca Kulig Agnieszka Gimnazjum w Starym Sączu
Magdziarczyk Urszula Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Łącku
Wyróżnienia Gałysa Iwona Zespół Szkolno – Gim. w Łącku
Matusiewicz Magdalena Zespół Szkolno – Gim. w Jazowsku
Pustułka Katarzyna Zespół Szkół w Przysietnicy
Uszko Justyna Gimnazjum Nr 5 w Nowym Sączu
Wilczek Katarzyna Gimnazjum Nr 3 w Nowym Sączu

W kategorii wiekowej IV (Szkoły Ponadgimnazjalne):
I miejsce Natkański Michał Zasadnicza Szkoła Zawodowa w 
Krynicy Zdroju
II miejsca Broniszewska Eliza LO w Muszynie
Kowalczyk Katarzyna PMDK w Starym Sączu
III miejsca Nalepa Michał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Starym Sączu
Talarczyk Rafał PMDK w Starym Sączu
Wyróżnienie Kozub Jakub Zespół Szkół Elektryczno – Mecha-
nicznych w Nowym Sączu

WOjciecH WALiSZeWSKi
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Wielki finał w angielskim stylu
W poniedziałek 12 marca po raz trzeci w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu odbył się wielki 
finał III Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych 
z powiatu nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz oraz III Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. 
Konkursy te promują wiedzę o kulturze anglojęzycznej wśród uczniów z powiatu nowosądeckiego i miasta 
Nowy Sącz.

To już tradycja! III Powiatowy Konkurs o Krajach Anglojęzycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Starym Sączu

W grudniu 2011 roku w szko-
łach gimnazjalnych z po-
wiatu nowosądeckiego 
oraz miasta Nowy Sącz, 

a także w naszej szkole odbyły się 
etapy szkolne konkursu. Startowa-
ło łącznie 109 gimnazjalistów z tere-
nu powiatu nowosądeckiego i miasta 
Nowy Sącz oraz 40 uczniów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych. Do ponie-
działkowego finału powiatowego za-
kwalifikowało się 31 gimnazjalistów, 
a do finału wewnątrzszkolnego- 10 
uczniów naszej szkoły. Tematem prze-
wodnim tegorocznej edycji konkursu 
były Stany Zjednoczone Ameryki Pół-
nocnej, ponieważ wydarzenie zbiegło 
się z planowanymi obchodami 20-le-
cia Letniej Szkoły Języka Angielskie-
go. Z tego względu zza oceanu pani 
Jerry Boron, emerytowana nauczyciel-
ka z Ohio, USA, która od 20 lat peł-
ni funkcję dyrektora Letniej Szkoły 
Języka Angielskiego prowadzonej w 
lipcu w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych, objęła honorowy patronat 
nad konkursem. Patronat honorowy 
nad konkursem przyjęli również: Jan 
Golonka- Starosta Nowosądecki, Ry-
szard Nowak - Prezydent Miasta No-
wego Sącza oraz Jacek Lelek - Bur-
mistrz Starego Sącza. Otrzymaliśmy 
pismo gratulacyjne z Konsulatu Ge-
neralnego Stanów Zjednoczonych w 
Krakowie od pana Benjamina Ousley- 
Konsula ds. Prasy i Kultury. Finało-
wy Test Wiedzy o Stanach Zjednoczo-
nych został oficjalnie otwarty przez p. 
dyrektor Małgorzatę Konstanty oraz 
konsultanta metodycznego - Beatę 
Kozioł. Ogłosiliśmy równolegle kon-
kurs na wykonanie plakatu przedsta-
wiającego wybrany stan w USA. Otrzy-
maliśmy fantastyczne plakaty, które 
można było później obejrzeć na wy-
stawie prac konkursowych towarzy-
szącej tegorocznemu wydarzeniu. 
Test Wiedzy o Stanach Zjednoczo-
nych wymagał wiedzy z zakresu histo-

rii, geografii i kultury Stanów Zjedno-
czonych. Uczniowie musieli również 
wykazać się umiejętnością rozpozna-
nia amerykańskich zabytków/słyn-
nych budowli/symboli pokazanych na 
zdjęciach podczas prezentacji multi-
medialnej. Po zakończeniu testu fina-
łowego uczniowie ze szkół gimnazjal-
nych zostali zaproszeni na warsztaty 
kulturoznawcze na temat USA popro-
wadzone przez uczniów Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu 
w języku angielskim: Joannę Garwol 
IV TE oraz Mateusza Horowskiego z 
II TL. Warsztaty zakończyły się pro-
jektem językowym-niespodzianką wy-
magającym znajomości geografii USA, 
a w wyłonieniu zwycięzców pomaga-
ły uczennice klasy III LO- Katarzyna 
Gądek, Karolina Jurek oraz Karolina 
Górka. Nagrody dla zwycięzców tego 
językowego wyzwania zostały prze-
kazane przez amerykańskich nauczy-
cieli- panią Jerry Boron z Elyria, Ohio 
oraz panią Joan Giulivo, nauczyciela z 
Padua Franciscan High School z Par-
ma, Ohio. Opiekunowie ze wszystkich 
szkół biorących udział w finale, finali-
ści konkursu ze szkół gimnazjalnych 
oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych zostali zaproszeni do pobliskiej 
restauracji MIŚ na ciepły poczęstunek 
w stylu amerykańskim. Konkurs nie 
mógłby się odbyć gdyby nie ogromne 
wsparcie ze strony sponsorów. Wspar-
cie przyszło również z zagranicy. 
Wśród oficjalnych sponsorów konkur-
su znaleźli się: Starostwo Powiatowe 
w Nowym Sączu, Konsulat General-
ny Stanów Zjednoczonych w Krako-
wie, Prezydent Miasta Nowego Sącza, 
Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz, po-
seł Andrzej Czerwiński,  senator RP 
Stanisław Kogut, Bank Spółdzielczy 
w Starym Sączu, Rada Rodziców przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, 
Firma 'Fakro' Nowy Sącz, Wydawnic-
two Macmillan Polska, Wydawnictwo 
Oxford University Press, Wydawnic-

two Pearson Longman, Wydawnic-
two Szkolne PWN, Księgarnia Języko-
wa 'MENTOR' z Nowego Sącza, Firma 
'Erbet' z Nowego Sącza, nauczyciele 
ze Stanów Zjednoczonych: Jerry Bo-
ron oraz Joan Giulivo, Redakcja Cza-
sopisma 'Think in English', Redakcja 
Czasopisma 'Modern English Teacher' 
oraz cukiernia Jeziorek ze Starego Są-
cza. Dziękujemy również Bogdanowi 
Klimek za przygotowanie pięknych dy-
plomów dla laureatów konkursu oraz 
Krzysztofowi Knytel z klasy II LO za 
wykonanie zdjęć z uroczystości. 
Około godziny 13 rozpoczęła się uro-
czystość zakończenia III Powiatowego 
Konkursu o Krajach Anglojęzycznych. 
Pani Dyrektor Małgorzata Konstanty 
otworzyła oficjalną uroczystość wrę-
czenia nagród i podsumowania trze-
ciej edycji konkursu. Na rozpoczęcie 
uroczystości wręczenia nagród wy-
stąpili sygnaliści z Technikum Leśne-
go w Starym Sączu - Mateusz Małek, 
Patryk Musiak oraz Hubert Witassek. 
Uroczystość wręczenia nagród uświet-
nili swoją obecnością: Marian Cycoń 
- poseł na Sejm RP; Stanisław Kogut 
- senator RP; Jacek Lelek - Burmistrz 
Miasta i Gminy Stary Sącz, Leszek 
Langer - pełnomocnik Prezydenta 
Miasta Nowego Sącza, Edward Ciągło 
- radny Rady Powiatu - członek Komi-
sji Rewizyjnej, Wiesław Pióro - Radny 
Rady Powiatu - członek Komisji Edu-
kacji, Dorota Legeżyńska - konsultant 
metodyczny Wydawnictwa Macmillan 
Polska oraz Tomasz Kulig - właściciel 
księgarni językowej MENTOR z Nowe-
go Sącza, a także przedstawiciele lo-
kalnych mediów. Całość uroczysto-
ści poprowadzili w języku angielskim 
i polskim uczniowie klasy III LO - Ka-
tarzyna Tokarczyk, Angelika Rogólska; 
kl. IV TE- Joanna Garwol oraz kl. II TL - 
Dawid Wołek oraz Kamil Bolek. 

Już teraz zapraszamy do udziału w 
czwartej edycji konkursu za rok.

AGnieSZKA ADAMeK, BeATA DAMASieWicZ, AnnA MAZUR
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Czeka nas lato 
pełne atrakcji 

W czerwcu, lipcu i sierpniu w Starym Sączu czeka nas wiele atrakcji!

Od 1 do 3 czerwca w Starym 
Sączu przebywać będą 
uczestnicy XIV Mistrzostw 

Polski Leśników w Biegu na Orientację. 
Organizatorem mistrzostw są: Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym 
Sączu oraz działający w szkole Uczniow-
ski Klub Sportowy, Nadleśnictwo Stary 
Sącz i Nadleśnictwo Piwniczna. 

2 i 3 czerwca po raz drugi rozegrana 
zostanie harcerska gra uliczna. W Po-
szukiwaniu Pierścienia Świętej Kingi. 
Głównym organizatorem akcji jest pwd. 
Wiesław Warcholak, znany starosądec-
ki instruktor harcerski (więcej na ten te-
mat na stronie obok). Dla przyjezdnych 
biorących udział w tych imprezach oraz 
dla wszystkich mieszkańców Miasta 
i Gminy Stary Sącz i miłośników poezji 
śpiewanej wystąpi zespół Wolna Grupa 
Bukowina. Koncert 2 czerwca na rynku. 

Wakacje rozpoczną się Starosądeckim 
Festiwalem Muzyki Dawnej. Będzie to 
już 34 edycja festiwalu, a druga w no-
wej formule pod nazwą „Kontrasty mu-
zyczne – Europa i Azja”,  współfinanso-
wanej ze środków Unii Europejskiej, w 
ramach Małopolskiego Programu Ope-
racyjnego. W tym roku będzie można 
wysłuchać 12 koncertów zespołów pol-
skich i zagranicznych, między innymi z 
Japonii i Indii. Będzie także seminarium 
poświęcone muzyce orientalnej, wysta-
wa sztuki japońskiej, warsztaty i pokazy 
ikebany oraz parzenia herbaty. 7 lipca 
na dziedzińcu przy klasztorze planowa-
ny jest jarmark historyczny oraz wido-
wisko plenerowe poświęcone świętej 
Kindze. 

Już 14 lipca do Starego Sącza zjadą ar-
tyści malarze z całego świata, aby wła-
śnie tu czerpać inspirację do pracy twór-
czej w ramach 7 już Międzynarodowego 
Pleneru Malarskiego. 26 lipca w Gale-
rii pod 5 odbędzie wernisaż powstałych  
czasie pleneru obrazów. 

15 lipca należy przygotować się na wiel-

kie „popuszczanie pasa” w ramach La-
chowskiej Michy – imprezy w trakcie 
której popróbować będzie można sma-
kołyków z kuchni regionalnej. Kusić nas 
do objadania się będą przedstawicie-
le sołectw, którzy rywalizować będą ze 
sobą o nasze podniebienia. 

W trakcie Lachowskiej Michy rozpocznie 
się realizacja unijnego projektu pod na-
zwą Letnie Spotkania z Folklorem, któ-
ry kontynuowany będzie w czwartkowe 
sierpniowe popołudnia. 2, 9 i 16 zapra-
szamy na rynek – będą występować ze-
społy folklorystyczne z naszego regionu. 
Projekt zakończy się 25 i 26 sierpnia w 
czasie Starosądeckiego Jarmarku Rze-
miosła, czyli przeglądu artystycznego 
polskich i słowackich twórców. 

Nie zapominamy w wakacje o najmłod-
szych mieszkańcach miasta i gminy. 
Planujemy zajęcia artystyczne dla gim-
nazjalistów, plastyczne, darmowe wej-
ścia do kina i na spektakle teatralne. 
Szczegóły będą umieszczone na stronie 
internetowej Centrum Kultury i Sztuki 
im. Ady Sari w Starym Sączu (www.ckis.
stary.sacz.pl), w kolejnym wydaniu Ku-
riera oraz na plakatach. Serdecznie za-
praszamy!                                                        

MOniKA ZAGÓROWSKA

Listy do Redakcji
Urodziłem i wychowałem się w Sta-
rym  Sączu. Później losy, a właściwie 
rodzice przenieśli mnie  do „większe-
go brata”. Tam chadzałem do szkół, 
budowałem przy pomocy rąk i umy-
słu lepsze dziś dla siebie, rodziny,  Oj-
czyzny.  Ale z sentymentu wracałem 
od czasu do czasu  do Gniazda, któ-
re na mnie i innych dzieciach odci-
snęło znaczące znamię. Nasłucha-
łem się o swoim  Bryjostwie wiele, 
ale w pewnym momencie przesta-
ło mi to uwierać, zaczęło być powo-
dem do dumy. Bo fajnie było chodzić 
do Sokoła na „poranki filmowe” za 
1 zł 40 gr. i oglądać świetne czarno-
-białe filmy.  W Sokole  zobaczyłem 
pierwsze przedstawienie teatralne 
i pierwszą operetkę (Zemsta nieto-
perza) – oczywiście w telewizji.  Tam 
też pierwszy raz wystąpiłem na sce-
nie jako krakowiak w czwartej parze 
w gumiakach udających buty z cho-
lewami.   Później było jak to później. 
Dopiero w zeszłym roku, pod koniec 
września kolega dał mi zaproszenie 
na koncert „Wołosatek”, które miały 
uświetnić  …lecie sądeckiego harcer-
stwa.  Przyjechałem godzinę wcze-
śniej, bo na zaproszeniu nie było nu-
meru miejsca. Lepiej przez półtorej 
godziny siedzieć niż stać. Koncert 
się zaczął, a ja z konsternacją za-
uważyłem, że na widowni  pół zastę-
pu harcerzy  (a koncert dla nich!!!), 
kilka osób nieznanych, reszta z No-
wego Sącza. Razem 46 osób. Na-
stępna „wyprawa”  do Sokoła, kilka 
dni temu. Świetny zespół  folkowo- 
bluesowo- rokowy  pod niebanalnym 
tytułem „Kapela na dobry dzień”. 
Tym razem nauczony poprzednim 
doświadczeniem  przyjechałem „na  
styk”.  Wpadam na widownię,… i zo-
stałem w przejściu.  Spojrzałem na 
fotele  i  kilkanaście osób. Wstydzi-
łem się usiąść na krześle, żeby mnie 
nie zobaczyli artyści ze sceny. Kon-
cert przestałem pod drzwiami, a po-
tem szybko uciekłem. Piękny obiekt 
Sokoła, który został  Wam  darowa-
ny,  ziomkowie,  po remoncie i ada-
ptacji to perła, więc o nią albo za-
dbajcie albo poproście burmistrza 
niech tam zorganizuje galerię. Nie 
artystyczną tylko HANDLOWĄ, z ciu-
chami. Do tej pory generacji moich 
rodziców mimo ciemnej komuny ga-
leria kojarzyła się ze sztuką, a Sokół 
z Kulturą i może czas już na zmianę? 

(imię i nazwisko znane Redakcji)
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CO? GdZie? kiedY?

XIV Mistrzostwa Polski Leśników w Biegu na Orienta-
cję Stary Sącz 1-3 czerwca 2012 roku.

Drugie Poszukiwanie Pierścienia św. Kingi w Starym 
Sączu w dniach 2 i 3 czerwca 2012 

Leśnicy mają ten przywilej, że mogą w większym stopniu 
niż przeciętni obywatele obcować z naturą. Dobroczynny a 
można powiedzieć, że zbawienny wpływ lasu na ludzkie ży-
cie nie podlega dyskusji. Jak tę oczywistą prawdę połączyć 
z bieganiem to wychodzą nam biegi na orientację. Tereny 
Sądecczyzny są wręcz wymarzone do uprawiania tej dys-
cypliny sportu, która w naszym kraju ma przeszło 40 let-
nią historię a mimo to jest nadal mało popularna dyscy-
pliną sportu. Biegi na orientację może uprawiać każdy kto 
kocha aktywnie wypoczywać na łonie natury. Biegać mogą 
nawet całe rodziny, gdyż tempo pokonywania trasy zależy 
od samego uczestnika. To własnie, dlatego zapraszamy w 
czerwcu wszystkich, którzy chcą zacząć przygodę z tą dys-
cypliną sportu do Starego Sącza gdzie w ramach XIV Mi-
strzostw Polski Leśników w Biegu Na Orientację zostaną 
rozegrane dwa biegi: Bieg Sprinterski, w którym to uczest-
nicy zawodów będą rywalizować na terenie miasta Stary 
Sącz. Początek biegu godz. 16 w okolicy rynku Starosądec-
kiego. W drugim dniu zawodów zostanie rozegrany Bieg Mi-
strzowski. Tym razem areną zmagań będzie Góra Parkowa 
wraz z przyległym terenem leśnym. Początek biegu godz. 
10. W drugim dniu zawodów na rynku Starosądeckim im-
prezę uświetnią występy sygnalistów myśliwskich oraz wy-
stawy okolicznościowe. Będzie można również skosztować 
tradycyjnej grochówki.
Impreza odbywa się pod patronatem Starosty Nowosądec-
kiego Jana Golonki oraz Burmistrza Miasta Stary Sącz Jac-
ka Lelka, przy współudziale Centrum Kultury i Sztuki im. 
Ady Sari. Więcej informacji o zawodach na stronach inter-
netowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Są-
czu www. zspstarysacz.pl                                                                                    

W październiku 2011 roku Starosądecka Międzyszkol-
na Orkiestra Dęta pod batutą Stanisława Dąbrow-

skiego wprowadziła harcerzy na płytę rynku, gdzie odbyła 
się harcerska impreza pod tytułem „Pierwsze starosądec-
kie poszukiwanie pierścienia św. Kingi” pod honorowym 
patronatem ówczesnego Burmistrza Mariana Cyconia. Jej 
przygotowaniem zajęła się drużyna 5NDH „Sokoły” działa-
jąca przy Szkole Podstawowej nr 1 i Prywatnym Gimnazjum 
w Starym Sączu. Obejmowała ona sobotni bieg patrolowy, 
później podsumowany przez młodzież różnymi prezentacja-
mi piosenek i pląsów. Była to pierwsza harcerska impreza 
terenowa zorganizowana w naszym mieście od przeszło 20 
lat. W dniach 2 i 3 czerwca br. planowana jest druga edy-
cja gry terenowej poszukiwania pierścienia św. Kingi przez 
harcerzy z Hufca Nowego Sącza. Gra harcerska rozpocznie 
się na rynku starosądeckim i przebiegać będzie na terenie 
miasta. W sobotę pierwszego dnia na płycie rynku zostanie 
ustawione mały obóz harcerski z kuchnią polową, gdzie moż-
na będzie skosztować grochówki harcerskiej sporządzonej 
specjalnie tak jak w ubiegłym roku przez właścicieli zakładu 
„MIŚ” Zofię i Krzysztofa Janczurów”. W drugim dniu drużyny 
zajmą się podwyższaniem tajników i umiejętności wiedzy 
harcerskiej,spotowej, pracując w pionach programowych. 
Planowane uroczyste zakończenie gry i rozdanie nagród od-
będzie się w niedzielę około godziny 13 na starosądeckim 
rynku. Patronat medialny nad imprezą objął Kurier Starosą-
decki.                                                                                                 

1 maja, SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY I MIATECZ-
KO GALICYJSKIE, Nowy Sącz - Majówka 2012 - Oficjalne 
otwarcie sezonu w Sądeckim Parku Etnograficznym i Mia-
steczku Galicyjskim. Impreza plenerowa inaugurująca se-
zon turystyczny, w trakcie, której odbędzie się m.in. bie-
siadowanie, wspólne śpiewanie oraz wiele innych atrakcji.

1 maja, godz.13.00, SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY I 
MIATECZKO GALICYJSKIE, Nowy Sącz - wernisaż fotogra-
fii Bogdana Chrobaka "Motyle i mieszkańcy mikroświata"

03 - 04 maja, SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY I MIA-
TECZKO GALICYJSKIE, Nowy Sącz - PIKNIK URODZINOWY 
- Impreza plenerowa w trakcie, której odbędzie się m.in. 
inscenizacja obrzędu oczepin w wykonaniu koła gospodyń 
z Ptaszkowej, promocja i degustacja win reńskich, wspól-
na zabawa przy muzyce folkowej zespołu "Troki" i "Roman-
tyczni" oraz wiele innych atrakcji.

6 maja, SĄDECKI PARK ETNOGRAFICZNY I MIATECZ-
KO GALICYJSKIE, Nowy Sącz - - MAJOWE MUZYKOWA-
NIE - godz. 15.00 - koncert zespołu "True Crime”, godz. 
17.00 - gość specjalny grupa fanów muzyki jazzowej 
"Groovekojat".

6 maja, Łososina Dolna, godz. 10.00 - Święto Kwitnących 
Sadów, o godz. 20.00 - gwiazda wieczoru: BLUE CAFFE

6 - 8 maja, godz.13.45, Miejsko Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Starym Sączu - "Z książka na walizkach" - ko-
rowód postaci bajkowych, przedstawienie teatralne "Ma-
kabryczne igraszki”, występ dzieci ze Studia Piosenki 
PMDK, premiera sztuki „Euro 2012 z Gniazdem” w wy-
konaniu Teatrzyku Integracyjnego Razem, występ ze-
społu tanecznego ALIBI, występ zespołu tanecznego 
"Babeczki i Spółka", przedstawienie teatralne „Bajko-
wy prozdrowotny mix”, występy zespołów tamecznych 
Ups oraz ALLEGRO.

11 - 15 maja, MCK SOKÓŁ, Nowy Sącz - Europejskie Dni 
Operowe.

11 - 13 maja, Łącko - Święto Kwitnącej Jabłoni - w sobotę 
o godz. 20.00 – ENEJ – Amfiteatr na Jeżowej, w niedzielę: 
o godz. 16.00 – KABARET MŁODYCH PANÓW, 18.00 – IN-
DEPENDENT, o godz. 20.00 – SYLWIA GRZESZCZAK. 

12 maja, Rynek w Nowym Sączu, godz.14.00 - "Bawmy 
się razem i świętujmy" - Gry zabawy, konkursy z nagroda-
mi, koncerty: Sądeczoki, Astral, Promyczki, Adagio, poka-
zy motocykli i pokazy break dance. O godz. 20.00 Koncert 
zespołu KOMBI.

14-18 maja, Pałac Młodzieży w Tarnowie - Festiwal Arty-
styczny Dzieci i Młodzieży „Pod Szczęśliwą Gwiazdą”.

26 maja, Stary Sącz – Piknik z okazji Dnia Matki.

1-3 czerwca, Stary Sącz - XIV Mistrzostwa Polski Leśni-
ków w Biegu na Orientację. 

2 czerwca, Rynek Starego Sącza – Koncert zespołu 
Wolna Grupa BUKOWINA.                                          oprac. JL
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Chrystus umarł w Barcicach

ALeKSAnDRA OLSZeWSKA

Brutalni żołnierze, rozkrzyczany tłum żądny śmierci, szydzący i pełni nienawiści arcykapłani …a mię-
dzy nimi cierpiąca Matka i On – niosący krzyż, za nasze grzechy. Scenom rodem z filmu Mela Gibsona 
„Pasja”  w Palmową Niedzielę, na żywo przyglądały się setki osób z Barcic i okolicznych miejscowości 
podczas pierwszego plenerowego Misterium Męki Pańskiej.
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Tuż po Mszy Świętej, plac przed 

Barcicką plebanią wypełnił się 
po brzegi. Zła pogoda i obficie 

padający śnieg ustąpił tuż przed roz-
poczęciem przedstawienia. Orkie-
stra dyrygowana przez Jana Jamro-
zowicza, wprowadziła wszystkich w 
nastrój skupienia… Zaczęło się. Mo-
dlitwa i osamotnienie Jezusa w ogro-
dzie Getsemanii. Żołnierze, Judasz i 
sąd żydowski... – Najbardziej poru-
szającym momentem było przedsta-
wienie w bardzo realistyczny sposób 
biczowania i ukoronowania Jesusa, 
świetnie odgrywane role arcykapła-
nów… podobało mi się – mówił je-
den z uczestników Misterium. Dal-
sze sceny drogi krzyżowej i śmierci 
Jesusa rozegrały na drodze wiodącej 
na Wolę Krogulecką. I choć sceny 

każdemu dobrze znane, nie brako-
wało łez i wzruszenia. Przebywając 
Drogę Krzyżową, aktorzy bardzo re-
alistycznie oddali wszystkie jej naj-
ważniejsze elementy. Upadki Jezu-
sa, spotkania z Maryją, płaczącymi 
niewiastami i Szymonem aż wreszcie 
kulminacja. Śmierć Jezusa, podczas 
której wszyscy zamarli. Dramaturgii 
dodawały światła i muzyka. Na gó-
rze wielki drewniany krzyż i umiera-
jący Jezus.
-  Misterium miało nie być jedynie wy-
darzeniem artystycznym, ale przede 
wszystkim okazją do przeżywania 
męki i śmierci Chrystusa oraz do 
lepszego przygotowania się do świąt 
Wielkiej Nocy. Dla wielu zgromadzo-
nych była to również niecodzienna 
forma modlitwy. Miejmy nadzieję, że 

Misterium Męki Pańskiej na dłużej 
wpisze się do kalendarza wydarzeń 
Barcic - mówił ks. Radosław Ole-
jarz, wikary Parafii w Barcicach i 
główny organizator Misterium.
Scenariusz oparty na głośnym filmie 
Mela Gibsona „Pasja”, swoje źródło 
znajduje w parafii św. Małgorzaty w 
Nowym Sączu. Sądeckie widowisko, 
było główną inspiracją do przedsta-
wienia Męki Pańskiej w Barcicach. 
Inscenizacja przygotowana została 
przez członków parafialnego oddzia-
łu Akcji Katolickiej, młodzież zaan-
gażowaną w Grupę Apostolską, lek-
torów, strażaków z OSP w Barcicach 
pod kierunkiem pana Bogusława Ka-
czora, orkiestrę dętą oraz innych nie-
zrzeszonych parafian. Udział wzięło 
około 50 aktorów i statystów.                 

20 maj - czerwiec 2012
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MEMORIAŁ  J.  GRYŹLAKA

16 marca 2012 rozegrany zo-
stał Turniej Piłki Siatkowej o 

Puchar Burmistrza Starego Sącza. 
Był to ostatni etap rozpoczętego w 
dniu 14 lutego VIII  Memoriału Jana 
Gryźlaka. Otwarcia zawodów doko-
nali dyrektor  Zespołu Szkół w Bar-
cicach mgr Grzegorz Garwol oraz 
obecni na rozgrywkach synowie i 
córka pana Jana Gryźlaka. Druży-
ny walczyły o Puchar Burmistrza 
Starego Sącz oraz o Puchar dla 
najlepszego zawodnika, ufundo-
wany przez rodzinę państwa Gryź-
laków. W rozgrywkach brały udział 
drużyny nauczycieli z Gminy Sta-
ry Sącz i Podegrodzie. Zwycięstwo 
wywalczyła drużyna Nauczycieli 
z Brzeznej. Drugie miejsce zdoby-
ła drużyna Nauczycieli z Barcic, a 
trzecie Rodzice działający przy ZS 
Barcice. Komisja sędziowska, za 
najlepszego zawodnika turnieju 

uznała pana Mariana Potońca za-
wodnika Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Starym Sączu. 
Burmistrz Starego Sącza Jacek 
Lelek, który sprawował honoro-
wy patronat nad VIII Memoriałem 
Jana Gryźlaka, podsumował roz-
grywki,  wręczył zawodnikom oko-
licznościowe medale. Zwycięską 
drużynę uhonorował ufundowa-
nym przez siebie pucharem oraz 
w imieniu rodziny Gryźlaków wrę-
czył puchar najlepszemu zawod-
nikowi turnieju. Organizatorzy VIII 
Memoriału Jana Gryźlaka składa-
ją podziękowania Burmistrzowi 
Starego Sącza Jackowi Lelkowi za 
pełnienie honorowego  patronatu 
i finansowe wsparcie. Dziękujemy 
wszystkim drużynom za przybycie 
i sportową rywalizację. Szczegól-
ne słowa podziękowania kieruje-
my rodzinie państwa Gryźlaków  za 
obecność, wsparcie oraz  miłą at-
mosferę. (AM)

Sportowy duch

SłaWomir Szczepaniak

W Starym Sączu rozegrano drugą edycję Międzynarodowego Turnieju 
Sokolika, w którym wzięło udział 10 drużyn, w tym drużyna Sokoliki ze 
Starego Sącza. Tym razem triumf święcili piłkarze Strzelca Budzów, któ-
rzy w finałowej grupie o jednego gola wyprzedzili drużynę Docker Ju-
zne.

Organizacją turnieju zajęli się MKS 
Sokół Stary Sącz, Burmistrz MiG 

Stary Sącz, CKiS im. Ady Sari w Sta-
rym Sączu, prezes MKS Szymon Sto-
larski, Konstanty Tkacz (trener koordy-
nator grup zagranicznych) oraz Maciej 
Mamak (trener grup młodzieżowych i 
animator sportu na starosądeckim Or-
liku). Cieszę się, że tyle zespołów od-
powiedziało na nasze zaproszenie 
– mówi organizator turnieju Maciej 
Mamak. – Mimo, że rywalizować będą 
młodzi sportowcy to jednak emocji bę-
dzie jak zawsze dużo.  Jednak nie sa-
mym sportem będziemy żyli przez dwa 
dni. Przygotowaliśmy również program 
kulturalny, który obejmował  również 
zwiedzenie Starego Sącza.
Wszystkie biorące udział w rozgryw-
kach zespoły otrzymały puchary. Bur-
mistrz Jacek Lelek ufundował pa-
miątkowe statuetki dla najlepszego 
piłkarza z każdej drużyny (byli nomi-
nowani przez trenerów). Medale ufun-
dowali pasjonaci piłki nożnej: radny 

Rady Miejskiej Starego Sącza Sławo-
mir Szczepaniak i Krzysztof Szewczyk 
(Dyrektor Liceum i Prywatnego Gimna-
zjum w Starym Sączu).
Piłkarze I-ligowej Sandecji przybyli za-
równo na ceremonię otwarcia (obec-
nością zaszczycili Jano Frohlich, Piotr 
Bania, a nawet I trener Robert Mo-
skal) jak i wręczania nagród (czołowy 
strzelec Arkadiusz Aleksander, Bar-
tosz Szeliga, Paweł Leśniak, Sebastian 
Szczepański) wszyscy przekazali piłki z 
autografami całej drużyny.
Uroczystość otwarcia uświetnili swo-
imi pokazami Zespół Tamburmajorki 
i Franciszek Potoczek (Freestyle Fo-
otball). Legenda Sokoła i Sandecji p. 
Zygmunt Żabecki ufundował książkę 
dla najlepszego strzelca oraz komplet 
bramkarski dla zawodnika Sokoła. Naj-
lepszy w tym turnieju strzelec oprócz 
porcelanowej pamiątki wzbogacił się o 
piłkę 'Tango 12' ufundowaną przez za-
stępcę burmistrza Kazimierza Gizickie-
go.                                                               

II Międzynarodowy Turniej Sokolika
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UCZESTNICY PROJEKTU NA STOKU W CIENIAWIE 

Młodzież w środowisku wiejskim z różnych przyczyn ma utrudniony dostęp do oferty zajęć dodatkowych. W 
większości są to dzieci pochodzące z rodzin, których nie stać na zorganizowanie zajęć i wypoczynku w wolnym 
czasie. Zajęcia z nauki narciarstwa zjazdowego połączone z  wypoczynkiem poza miejscem zamieszkania są 
więc bardzo atrakcyjne dla naszych dzieci. Stanowią alternatywę dla nudy, komputera i zagrożeń płynących z 
używek. Służą też kształtowaniu umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego i rozwoju własnych zain-
teresowań.

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom uczniów, w okresie od 
stycznia do marca tego roku, 

zorganizowaliśmy w Zespole Szkół w 
Przysietnicy dwa duże przedsięwzięcia 
promujące czynny wypoczynek i zdrowy 
styl życia.

Pierwszym z nich były zajęcia spor-
towe  dla uczniów w ramach projek-
tu Ministerstwa Sportu i Turystyki pod 
nazwą „Upowszechnienie sportów zi-
mowych – narciarstwo zjazdowe spo-
sobem na aktywne spędzanie wolne-
go czasu w okresie zimy” w 2012 roku  
dofinansowane ze środków Funduszu 
Zajęć Sportowych dla Uczniów. Celem 
tego projektu była nauka i rozwijanie 
umiejętności jazdy na nartach z wyko-
rzystaniem oferty lokalnych stacji nar-
ciarskich. Efektem zajęć było, oprócz 
opanowania podstaw poruszania się 
na nartach i właściwego zachowania 
na stoku, zaktywizowanie młodzieży do 
podejmowania w okresie zimy aktywno-
ści fizycznej. 

Projekt realizowany był od stycznia 
do marca 2012 roku a jego całkowi-
ty koszt wyniósł 18 750 zł z czego 15 
000 zł stanowiły środki MSiT, a 3 750zł 
to dotacja z Urzędu Miasta Stary Sącz. 
Projektem zostało objętych 40 uczniów, 
z których każdy uczestniczył bezpłatnie 
w cyklu 8 trzygodzinnych zajęć na sto-
ku w Cieniawie. Koordynatorem projek-
tu był p. Piotr Jarząb, a do sprawnego 
przebiegu zajęć przyczynili się również 
p. Tomasz Skut, p. Małgorzata Jarząb, 
p. Anna Golonka i p. Krystyna Krężel.

Młodzież miała okazję, co tydzień, 
wyjechać na profesjonalne zajęcia z in-
struktorem, mając zapewniony dojazd i 
opiekę. Podsumowaniem projektu były 
zawody narciarskie dla poszczególnych 
grup wiekowych. Każdy z uczestników 
otrzymał słodycze i dyplom oraz cie-
pły posiłek. Zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem i nawet siarczyste 
mrozy, śnieżyce i mało sprzyjająca zi-
mowa aura, nie zniechęcały amatorów 
białego szaleństwa. Fascynacja tą for-
mą rekreacji była dostrzegana nie tylko 

u młodszych, ale również u starszych 
uczestników projektu. Systematyczna 
nauka jazdy na nartach dała dużo ra-
dości  zarówno uczniom jak i ich opie-
kunom, którzy widzieli znaczne postępy 
w rozwoju swoich podopiecznych. Wyni-
kiem tych starań dwie uczennice z Gim-
nazjum w Przysietnicy zakwalifikowały 
się do udziału w Wojewódzkich Mistrzo-
stwach w narciarstwie alpejskim.

Drugim działaniem było zorganizowa-
nie w trakcie ferii zimowych, od 20.02 
– 25.02.2012r., zimowiska w Bukowi-
nie Tatrzańskiej. Wyjazd dla 31 uczniów 
był możliwy dzięki wsparciu Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Sta-
rym Sączu, Urzędowi Miasta Stary 
Sącz i proboszczowi parafii w Przysiet-
nicy. Całkowity koszt wyniósł 15 760zł 
z czego 30% stanowiły wpłaty własne 
uczniów. 

Uczestnicy zimowiska, za 6–dniowy 
pobyt w  pensjonacie Zbójnicówka wraz 
z dojazdami, całodziennym wyżywie-
niem i karnetami narciarskimi, zapłacili 
jedynie 160 zł. Tak niski koszt wyjazdu 
możliwy był dzięki pracy wolontariu-
szy - pięcioosobowej kadry nauczycie-
li w składzie: kierownik kolonii p. Iwona 

Ogorzały, instruktor narciarstwa p. Piotr 
Jarząb, opiekunowie: p. Ewelina Musiał, 
p. Krystyna Krężel, p. Tomasz Skut.

W czasie trwania wyjazdu uczniowie 
codziennie doskonalili swoje umiejęt-
ności jazdy na nartach na trzygodzin-
nych zajęciach na stoku narciarskim. 
W dalszej części dnia brali udział w za-
jęciach profilaktycznych  pod hasłem 
„Szkodliwy wpływ nikotyny i alkoholu 
na organizm człowieka” i prezentowali 
scenki na wesoło na temat „zdrowego 
stylu życia” oraz uczestniczyli w apelu 
przeciwpożarowym. Oprócz tego zorga-
nizowany został turniej ping – ponga i 
rozgrywki świetlicowe. Uczniowie przez 
zabawę uczyli się dbać o porządek i ład 
w miejscu pobytu. Jednocześnie udział 
w kolonii był dobrym sprawdzianem 
umiejętności pracy zespołowej.

Udział uczniów w obu projektach był 
możliwy dzięki pracy i wsparciu wie-
lu osób, zwłaszcza Dyrektora Zespo-
łu Szkół w Przysietnicy, p. Zofii Golon-
ka, którym serdecznie dziękujemy za 
okazane serce. Mamy nadzieję, że w 
przyszłości będziemy mieli okazję w 
podobny sposób wspierać naszych wy-
chowanków.                                                

Ruch to zdrowie
Narciarstwo  zjazdowe sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu w okresie zimy.
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W Galerii pod Piątką, Rynek 5 w Starym Sączu 
od 20 kwietnia oglądać można wystawę akwa-
reli Jerzego Udzieli. 

Artysta żył w latach 1921-1999. Urodził się we 
Wrześni w Wielkopolsce. Losy II wojny świato-
wej rzuciły go do Anglii, gdzie rozpoczął swo-
ją przygodę z malarstwem, a po powrocie do 

Polski ukończył Politechnikę Wrocławską. Był nie tylko 
świetnym architektem, ale także cenionym akwarelistą. 
Należał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Swoje 
akwarele wystawiał w wielu galeriach w Polsce, a także 
poza granicami. 

Tematyka jego obrazów to przede wszystkim  architek-
tura: drewniane cerkwie i kościoły, budynki Kazimierza 
Dolnego (ulubione przez wielu malarzy) oraz Starego i 
Nowego Sącza. W wywiadzie udzielonym Danucie Jaku-
biec dla Dziennika Polskiego w 1978 roku (tytuł artyku-
łu: „Rycerz polskiego krajobrazu”), Udziela mówił: „Ma-
luję krajobraz ginący. Wielu budynków z moich obrazów 
już obecnie nie ma”. Można powiedzieć więc, że uprawiał 
malarstwo dokumentacyjne. 

Jerzy Udziela ostatnie lata życia spędził w Muszynie – 
Złockim, gdzie mieszkał w zaprojektowanym przez siebie 
domu. Na rok przed śmiercią wydał książkę „Nie ma zie-
lonych świateł”, będącą zapisem wspomnień wojennych. 

Oglądając wystawę w starosądeckiej Galerii pod 5 zoba-
czymy więc i to, czego już nie ma, co zostało do naszych 
czasów przebudowane, unowocześnione. Ale są tam też 
obrazy krajobrazów wiejskich, kwiaty, a także portret cór-
ki Jerzego – Doroty Udzieli-Groszek. To właśnie ona była 
ostatnią spadkobierczynią wieloletniej pracy twórczej 
ojca. Dlatego autorzy wystawy postanowili umieścić pod 
obrazami Jerzego wiersze Doroty, nigdzie dotąd nie pu-
blikowane.  

Do tego duetu należy dołączyć jeszcze jedną osobę: Je-
rzy Udziela był w prostej linii wnukiem Seweryna Udzieli 
– etnografa i założyciela Muzeum Etnogra� cznego w Kra-
kowie. Muzeum Regionalne w Starym Sączu także nosi 
imię Seweryna. Dlatego po zakończeniu wystawy w Ga-
lerii pod 5, wszystkie obrazy Jerzego Udzieli tra� ą do sta-
rosądeckiego muzeum. Będzie to najlepsze miejsce na 
utrwalenie ostatniej części dorobku artysty, którego na-
zwisko łączy się z Sądecczyzną.  (MZ)



W starosądeckim Sokole zakończył się II Powiatowy Festiwal Tańca Nowoczesnego, organizowa-
ny przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu. Patronat nad imprezą sprawował 
starosta nowosądecki Jan Golonka. Festiwal cieszył się olbrzymim powodzeniem. Salę kinową do 
ostatniego miejsca wypełnili miłośnicy i znawcy tańca, instruktorzy, rodzice oraz koledzy młodych 
wykonawców.

Zgromadzonych powitali: Jacek Lelek - burmistrz Starego Sącza, dyrektor Po-
wiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu Józef Puścizna i 
Adam Mazur radny Powiatu Nowosądeckiego. Jury festiwalu: Anna Zając-Bień-
kowska, Katarzyna Bodziony, Renata Gierczyk i Krzysztof Szewczyk oceniało 
choreogra� ę, technikę wykonania, dobór muzyki i kostiumów oraz ogólny wy-
raz artystyczny.

Ostatecznie zespoły z gminy i miasta Stary Sącz 
wywalczyły następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii wiekowej A:
II miejsce -  gr. I Szkoła Podstawowa nr 1 w Starym 
Sączu, „Babeczki i Spółka" Powiatowy Młodzieżo-
wy Dom Kultury w Starym Sączu.
III miejsce - „Crazy Girls" Zespół Szkół w Przysiet-
nicy.
W kategorii wiekowej B:
I miejsce - „Alibi" Powiatowy Młodzieżowy Dom 
Kultury w Starym Sączu.
II miejsce - „Allegro" gr. II Powiatowy Młodzieżo-
wy Dom Kultury w Starym Sączu, „Allegro" gr. I 
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym 
Sączu.  
W kategorii wiekowej C:
I miejsca - „Best" Powiatowy Młodzieżowy Dom 
Kultury w Starym Sączu.
II miejsca - „Ups" Powiatowy Młodzieżowy Dom 
Kultury w Starym Sączu.
Wyróżnienie - „Di Steps" Victoria Fitness Club w 
Starym Sączu. (WW)


