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International Warkshop of Painters

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.



   Słowem naczelnegoW numerze m.in.:

Rozpoczęły się długo oczekiwane wakacje – szczególnie dla mło-
dzieży i dzieci. W tym roku, wzorem lat ubiegłych, bardziej aktyw-

ni uczniowie mogą ciekawie spędzić czas. Od dwudziestu już lat funk-
cjonuje w Straym Sączu Letnia Szkoła Języka Angielskiego, której główną 
inicjatorką od samego początku pozostaje Amerykanka polskiego pocho-
dzenia Jerome Boron. Ta cenna inicjatywa została dostrzeżona przez wła-
dze gminne i powiatowe, które uhonorowały ją odznaką Załużony dla Ziemi 
Sądeckiej. W wakacje realizowany jest także inny ciekawy projekt skierowa-
ny do gimnazjalistów z gminy Stary Sącz pod nazwą Aktywnie przez ferie. 
Młodzi adepci sztuki fotograficznej i dziennikarskiej mogą szlifować swoje 
zdolności pod okiem specjalistów. Efektem projektu będzie zorganizowana 
pod koniec lata wspólna wystawa prac w Galerii pod Piątką. Oprócz tego po-
wstanie przewodnik turystyczny wykonany w całości przez naszych gimna-
zjalistów. Również korekta tego wydania Kuriera Starosądeckiego została 
dokonana przez uczestników projektu, za co im osobiście dziękuję. 

Jakby tego było mało, do letnich atrakcji dochodzą cykliczne imprezy, któ-
re na stałe wpisały się już w starosądecką tradycję wspólnych spotkań na 
Rynku. Plener Malarski, Lachowską Michę czy Jarmark Rzemiosła znają już 
wszyscy, a turyści na te wydarzenia przyjeżdżają z całego regionu. W tym 
roku będzie można skosztować regionalnych specjałów, a także potańczyć 
przy doborowej muzyce. Tego lata Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari za-
prasza również na Letnie Spotkania z Folklorem, które będą się składać z 
5 imprez o muzycznym charakterze. A wszystko to dzięki zaangażowaniu 
pracowników Urzędu Miasta oraz Centrum Kultury w pozyskiwanie środków 
unijnych. Gmina Stary Sącz cały czas jest niekwestionowanym liderem w 
całym regionie w zdobywaniu środków zewnętrznych na ważne cele rozwo-
jowe, edukacyjne i kulturalne, dzięki czemu nawet letnie wakacje w Starym 
Sączu, niezależnie od pogody czy stanu portfela mogą być ciekawe i pełne 
atrakcji. 

  
Wojciech Waliszewski

red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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Tyle udało się dotychczas pozy-
skać środków zewnętrznych do bu-
dżetu  Gminy nowemu Burmistrzowi 
Starego Sącza.

Jednogłośnie „za” Burmistrzem

Na 23 sesji Rady Miejskiej w Sta-
rym Sączu podjęto uchwałę o zle-

ceniu Świetlicy Opiekuńczo-Wychowaw-
czej Wsparcia Dziennego w Starym Sączu 
realizacji zadań wynikających z ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. Wcześniej burmistrz Jacek 
Lelek przedstawił obszerną prezenta-
cję sprawozdania ze swojej działalności 
za okres od 24 kwietnia do 21 maja br., 
zawierającą m.in. informację o uzyska-
niu pomocy finansowej dla Gminy w za-
kresie budowy kanalizacji sanitarnej dla 
Barcic i Przysietnicy, zakresie rzeczowym 
realizacji obecnie budowanych wodocią-
gów i instalacji kanalizacyjnych oraz sta-
nie pozostałych inwestycji realizowanych 
na terenie gminy, ogłoszonych przetar-
gach, wnioskach złożonych na dofinan-
sowanie odbudowy dróg, projekcie za-
gospodarowania i przebudowy Placu 
Targowego w Starym Sączu przy ul. Wielki 
Wygon, projekcie wymiany stolarki elewa-
cyjnej w budynku Gimnazjum w Startym 
Sączu, pracach wykonanych w lesie ko-
munalnym, wydarzeniach społeczno kul-
turalnych w ostatnim okresie oraz o sta-
żach, robotach publicznych i pracach 
interwencyjnych w Urzędzie Miejskim. 
W czasie obrad zostały podjęte uchwały 
w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Stary Sącz i uchwały 
budżetowej na rok 2012; wydzierżawie-
nia nieruchomości gruntowych w Starym 
Sączu pod istniejącymi garażami; naby-
cia przez Gminę Stary Sącz nieruchomo-
ści położonej w Skrudzinie pod zbiornik 

wodny; programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobieganiu bez-
domności zwierząt na terenie Gminy Sta-
ry Sącz.W toku obrad dyskutowano m.in. 
o nowych wnioskach mieszkańców doty-
czących przyłączenia do sieci kanalizacyj-
nej oraz o zaszłościach stanu prawnego 
dróg gminnych w rejestrze gruntów. 

 W trakcie 24. sesji Rady Miejskiej 
w Starym Sączu radni podjęli dwie bar-
dzo ważne decyzje. Po wielu latach Gmi-
na Stary Sącz na powrót będzie miała 
własny zakład komunalny. Drugą ważną 
decyzją była uchwała aprobująca propo-
zycję Burmistrza Starego Sącza w spra-
wie wydzierżawienia Zespołowi Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopol-
skiego (w skład, którego chodzi Popradz-
ki Park Krajobrazowy, z przeznaczeniem 
na siedzibę „oddziału Stary Sącz”). Pod-
jęto też uchwałę o wydzierżawieniu nie-
ruchomości gruntowej (pod istniejący ga-
raż) w Starym Sączu. Wcześniej burmistrz 
J. Lelek zaprezentował i omówił obszerne 
sprawozdanie ze swojej działalności. Spo-
ro w nim było o zmianach w organizacji 
ruchu, który będzie wprowadzony w mie-
ście od 1 lipca (więcej na stronie 5) oraz 
o stanie oświaty w gminie (m.in. o spra-
wach demograficznych i finansowych). Na 
tej sesji było sporo pytań i ciekawa dys-
kusja. Ostatecznie radni przegłosowali 
wszystkie uchwały jednogłośnie. W sesji 
uczestniczył także radny powiatowy Sta-
nisław Śmierciak.

 Najważniejszym elementem obrad 25. 
sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu 
było absolutorium za 2011 rok dla Bur-
mistrza Starego Sącza. Uchwała o udzie-
leniu absolutorium została podjęta jed-
nogłośnie, „za” głosowało 19 radnych 
uczestniczących w obradach. Wcześniej 
rada podjęła uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budże-
tu Gminy Stary Sącz za 2011 rok oraz 
uchwałę w sprawie zatwierdzenia skon-
solidowanego sprawozdania finansowe-
go Gminy Stary Sącz za 2011 rok, a rad-

ni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za 
2011 r., opinią Komisji Rewizyjnej i opinią 
RIO w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej. 
Po tym głosowaniu burmistrz Jacek Lelek 
zarządzający gminą od listopada ubiegłe-
go roku złożył podziękowania i gratulacje 
skierowane zwłaszcza do poprzednika na 
tym stanowisku posła Mariana Cyconia 
oraz głównej księgowej budżetu (skarbni-
ka gminy) Stanisławy Hodorowicz. W trak-
cie obrad podjęto jeszcze kilka innych 
uchwał, m.in. w sprawach: udzielenia po-
mocy finansowej na rzecz Powiatu Nowo-
sądeckiego przy opracowaniu dokumen-
tacji projektowej inwestycji drogowych 
w Przysietnicy (chodnika) i na ul. Węgier-
skiej; zaciągnięcia 1, 2 mln kredytu dla 
budżetu gminy, zmian Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej i uchwały budżetowej 
na rok 2012 Gminy Stary Sącz; ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków ochotniczych straży pożarnych 
uczestniczących w działaniach ratowni-
czych (10 zł/godz.) lub szkoleniach po-
żarniczych (4 zł/godz.) organizowanych 
przez Państwową Straż Pożarną lub Gmi-
nę Stary Sącz; „Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Mostki”; 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan 
Nr 6”; udzielenia 40 tys. zł dotacji na pra-
ce konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisa-
nym do rejestru zabytków (odwodnie-
nie budynku „Dom św. Kingi” w zespole 
klasztornym).  Przed przystąpieniem do 
zasadniczej procedury radni wysłuchali 
jeszcze wystąpienia Leszka Zegzdy pre-
zesa Małopolskiej Organizacji Turystycz-
nej, który prezentował zalety tej organiza-
cji i zachęcał do wstąpienia w jej szeregi. 
Z wszystkimi uchwałami Rady Miejskiej 
(i ich uzasadnieniami) zgodnie z Ustawą 
o dostępie do informacji publicznej moż-
na zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej, 
w budynku UM na I piętrze, Stary Sącz, ul. 
S.Batorego 25. RK
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Wprowadzono ruch jednokierunkowy na ul. Mickiewicza od skrzyżowa-
nia z ul. Sobieskiego, Królowej Jadwigi, od Rynku do ul. Jagiellońskiej, 
11 Listopada od Rynku do skrzyżowania z ul. Krakowską oraz Daszyń-

skiego, od ul. Jana Pawła II (za wjazdem do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych) 
do ul. Sobieskiego. Do 11 czerwca mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi do planowa-
nych zmian. - Częściowo je uwzględniliśmy, choć nie wszystkie. To kosmetyczne 
zmiany, które uznano za potrzebne, na ul. Jagiellońskiej, Mickiewicza, dotyczą-
ce sposobu parkowania. Dzięki zmianom zostanie wygospodarowanych więcej 
miejsc parkingowych, które są w mieście niezwykle potrzebne - mówi Kazimierz 
Gizicki, zastępca burmistrza Starego Sącza. Pojazdy o dopuszczalnej masie cał-
kowitej  do 7,5 tony mają zakaz ruchu po drodze gminnej Stary Sącz-Gołkowice, 
na odcinku od skrzyżowania z ul. Pod Ogrodami do skrzyżowania z ul. Krakowską. 
Informacja o ograniczeniu zostanie zamieszczona przed rondem Jana Pawła na 
drodze krajowej nr 87 oraz przed mostem w Gołkowicach na drodze wojewódz-
kiej nr 969. Parkingi dla autokarów zostały przygotowane przy ul. Trakt św. Kingi. 
Władze gminy nie rezygnują z pomysłu budowy dużego, odpowiednio przygotowa-
nego parkingu dla autokarów na ul. Pod Ogrodami. - Zanim ruszy ta inwestycja, 
to potrwa. Trzeba dobrze ją przygotować, zrobić odprowadzenie wody, itp. Prace 
raczej nie rozpoczną się w tym roku - przyznaje zastępca burmistrza.

Więcej miejsc do parkowania
Od 1. lipca Urząd Miejski wprowadził reorganizację ruchu w centrum 
miasta, która ma poprawić bezpieczeństwo, upłynnić ruch i zwiekszyć 
ilość miejsc parkingowych.

Wojciech WaliszeWski

Najlepsi bez egzaminu

natalia Brzęk, Karolina piszczek i piotr 
Banach - uczniowie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Starym Sączu, 
zostali finalistami XXXVIII Olimpiady 
Wiedzy o Wynalazczości na etapie ogól-
nopolskim. Sukces ten zagwarantował 
im zwolnienie z części teoretycznej eg-
zaminu zawodowego oraz możliwość 
studiowania na wybranych politechni-
kach i akademiach technicznych. 

Finał olimpiady odbył się Bartoszycach. 
Olimpiada, w formie trójstopniowych eli-
minacji: szkolnych, okręgowych i ogól-
nopolskich, została zrealizowana przy 
udziale szkół ponadgimnazjalnych oraz 
stowarzyszeń naukowo-technicznych. 
Do instytucji wspierających jej orga-
nizację należą również: Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Urząd Patentowy 
RP oraz Kuratoria Oświaty. Uczestnicy  
w części testowej wykazali się znajomo-
ścią wiedzy z zakresu prawa własności 
przemysłowej i historii wynalazków. Na-
stępnie rozwiązywali zadania praktycz-
ne, polegające na sporządzeniu opisu 
projektu i wykazaniu się praktycznymi 
umiejętnościami stosowania przepisów 
prawa własności przemysłowej.
Opiekunem merytorycznym olimpij-
czyków był Robert poręba - nauczyciel 
przedmiotów zawodowych w Technikum 
Architektury Krajobrazu i Technikum 
Ochrony Środowiska w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Starym Sączu. Zwy-
cięzcom i opiekunowi gratulujemy! (WW)

Reorganizacja ruchu w Starym Sączu

fo
t. 

ZS
P 

St
ar

y 
Są

cZ
fo

t. 
ZS

P 
St

ar
y 

Są
cZ

Nowy plac zabaw 

Dzieci z osiedla Słonecznego w Sta-
rym Sączu pod koniec miesiąca 

do dyspozycji będą mieć nowy, koloro-
wy plac zabaw, a na nim zjeżdżalnie, 
huśtawki i inne atestowane urządze-
nia. Plac zabaw powstanie w ramach 
projektu „Radosna Szkoła”. 50% kosz-
tów wykonania bezpiecznego miejsca 
zabaw dla dzieci pochodzi z budżetu 
państwa. Obiekt będzie okazały z mu-
rawą z masy poliuretanowej, która 
zniweluje skutki upadków maluchów. 
Urządzenia będą kolorowe, a przed 
ich uszkodzeniem ma chronić ogro-
dzenie. Inwestycja będzie zrealizowa-
na do końca lipca. Wartość inwestycji 
wyniesie 178 tys. złotych.- Przy okazji 

ogrodzimy też pobliskie boisko sporto-
we. Założymy nową siatkę do gry. Póki 
co pozostanie tam asfaltowa murawa 
– zaznacza Kazimierz Gizicki. - Chce-
my by ten obiekt był wielofunkcyjny  
i młodzież mogła na nim grać zarówno  
w piłkę nożna, jak i siatkówkę oraz ko-
sza – dodaje. (WW)
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  Z ławy poselskiej...

W swojej pracy 
par lamentar-
nej poseł Ma-
rian Cycoń bę-
dąc w dalszym 
ciągu człon-
kiem dwóch 
Stałych Komi-
sji Sejmowych: 
Komisji Infra-

struktury oraz Komisji Mniejszo-
ści Narodowych i Etnicznych zo-
stał również członkiem Podkomisji 
nadzwyczajnej związanej z praca-
mi nad zapewnieniem bezpieczeń-
stwa podwykonawcom przedsię-
biorstw zajmujących się realizacją 
zamówień publicznych. Jest aktyw-
ny w działalności parlamentarnej. 
Wśród 23 wystąpień wygłoszo-
nych z mównicy oraz pozostałych 
formach niejednokrotnie poruszał 
problemy związane z regionem, 
który reprezentuje. Zgłosił dwie 
interpelacje w sprawie zwolnie-
nia z opłat w systemie viaTOLL 
busów do przewozów osób nie-
pełnosprawnych oraz w sprawie 
modyfikacji transeuropejskiej sie-
ci transportowej na obszarze wo-
jewództwa małopolskiego. Wygło-
sił ponadto 5 oświadczeń, gdzie 
poruszył kwestie m in. rozwoju 
szpitala im. Jędrzeja Śniadeckie-
go w Nowym Sączu, budowy mo-
stu na rzece Poprad w Piwnicznej, 
czy odnawialnych źródeł energii 
i systemu wspierającego gminy 
uzdrowiskowe. Wystąpił również 
z zapytaniem w sprawie wyceny 
świadczeń stacjonarnej rehabilita-
cji kardiologicznej w województwie 
małopolskim.

Oprócz pracy związanej z obsza-
rem parlamentu, poseł uczestniczy 
w różnego rodzaju konsultacjach, 
pozostając otwartym na sprawy 
społeczności lokalnej. W każdy po-
niedziałek miesiąca odbywa dy-
żury poselskie, podczas których 
spotyka się z mieszkańcami. Prze-
jawem chęci pomocy mieszkań-
com i zainteresowania ich sprawa-
mi są bezpłatne porady prawne, 
które w dalszym ciągu udziela-
ne są w każdy w drugi i czwarty 
wtorek miesiąca oraz dyżury dy-
rektora biura w każdy czwartek 
miesiąca. Biuro czynne jest od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
od 9:00- 15:00.

Przebudowa dróg 
gminnych

W Starym Sączu trwa odbudo-
wa dróg gminnych, zniszczo-

nych i uszkodzonych przez powódź. 
W obecnej chwili trwają prace na 
siedmiu odcinkach drogowych w Ga-
boniu, Woli Kroguleckiej, Przysietni-
cy, Skrudzinie, Popowicach, Mosz-
czenicy Niżnej i Starym Sączu (Lipie). 
Ogłoszone zostały także przetargi 
na kolejne cztery odcinki w Gaboniu 
Praczka, Przysietnicy, Starym Sączu 
(Piaski) i Barcicach. Wartość wyko-
nywanych prac przekracza 2 miliony 
złotych. Dzięki środkom z minister-
stwa na usuwanie skutków powodzi  
uda się odbudować około 6,2 kilo-
metrów dróg na terenie gminy. (WW)

Nowe przedszkole już 
od września

W lipcu ma się zakończyć budowa 
Gminnego Przedszkola na osie-

dlu Słonecznym w Starym Sączu. Wy-
budowany za 2,5 mln zł obiekt, jako 
pierwsza tego typu placówka w Sta-
rym Sączu, będzie dostosowany do 
potrzeb dzieci niepełnosprawnych.  
Od 1 września znajdzie w nim miej-
sce około 90 dzieci, w tym także dla 
niepełnosprawnych. Takie oddzia-
ły integracyjne będą prowadzone 
w gminie po raz pierwszy – podkre-
śla burmistrz Jacek Lelek.
Przetarg na wykonanie tych prac wy-
grała nowosądecka firma Budmex. 
Zamówienie publiczne na wykona-
nie tej inwestycji obejmowało we-
dług dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej: roboty roz-
biórkowe, roboty budowlane, insta-
lację oświetlenia wewnętrznego, 
instalację przeciwporażeniową, in-
stalację oświetlenia ewakuacyjne-
go, instalację odgromową, ochronę 
przeciwprzepięciową, instalację si-
łową, instalację sanitarną wewnętrz-
ną, instalacje wody zimnej, ciepłej 
i cyrkulacji, instalację kanalizacji sa-

nitarnej, instalację kanalizacji desz-
czowej, instalację centralnego ogrze-
wania, instalację przeciwpożarową, 
instalację wentylacji mechanicznej 
nawiewno-wywiewnej, instalację ga-
zową oraz urządzenie terenu (przy-
łącza kanalizacji deszczowej, oświe-
tlenie terenu, droga pożarowa, plac 
manewrowy, parking i chodnik, zie-
leń). Zainstalowano przyłącza kana-
lizacji deszczowej, oświetlenie tere-
nu, przygotowano drogę pożarową, 
plac manewrowy, parking, chodnik 
i zieleń. Gmina otrzymała 200 tys. zł 
dofinansowania z PFRON. (RK)

Regulacje rzek i potoków 

Rozpoczęły się prace na rzece Po-
prad - lewobrzeżne zabezpieczenie 
mostu w Popowicach, które potrwa-
ją do jesieni. W ramach zabezpie-
czenia zostanie wykonany narzut ka-
mienny o długości 234 metrów wraz 
z trzema tamami poprzecznymi po-
wyżej mostu oraz 162 metrów za-
bezpieczenia z narzutu kamiennego 
poniżej mostu oraz umocnienie 20 
metrów odcinka ujścia potoku Ko-
rzeczków. Wartość całego zadania 
911 tys. złotych realizuje Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej. Również 
w tym roku rozpoczną się pracę na 
potokach Przysietnickim, Moszczeni-
czance oraz potoku Przykopa w Bar-
cicach. Wartość środków zabezpie-
czonych na ten cel wynosi 670 tys 
złotych. (WW)

fo
t. 

UM
 S

ta
ry

 S
ąc

Z

fo
t. 

UM
 S

ta
ry

 S
ąc

Z
fo

t. 
UM

 S
ta

ry
 S

ąc
Z

6 lipiec - sierpień 2012

GOspOdaRKa i pieniĄdZe



Pożegnanie uczestników 
ŚHP w Starym Sączu
W piątek 15 czerwca odbyło się za-
kończenie roku szkolnego uczestni-
ków 6-34 ŚHP Stary Sącz klas III i II, 
kończących edukację w roku szkol-
nym 2011/12 w ZSP w Starym Są-
czu, w ZSB w Nowym Sączu oraz 
w ZS im. Św. Kingi w Łącku. W zakoń-
czeniu uczestniczyli dyrektor Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sta-
rym Sączu - Małgorzata Konstanty, 
dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych 
w Nowym Sączu - Grzegorz Barnaś, 
dyrektor Zespołu Szkół im. Św. Kin-
gi w Łącku – Adam Bigos, grono pe-
dagogiczne, przedstawiciele Rady 
Rodziców, zaproszeni goście oraz 
przede wszystkim młodzież. Obcho-
dy rozpoczęte zostały mszą świętą, 
po czym wszyscy udali się do swoich 
szkół, gdzie miała miejsce uroczysta 
akademia. Uczniowie młodszych klas 
przygotowali występ artystyczny. Nie 
zabrakło łez wzruszenia, chwil zadu-
my i refleksji, a także podziękowań 
za codzienny trud i serce dla wy-
chowawców – Agnieszki Filipowicz, 
Bogusławy Niemiec oraz Agnieszki 
Kulasik – Tokarz. Dla uczestników 
wyróżniających się wzorową i godną 
naśladowania postawą, za aktyw-
ny udział w życiu hufca oraz wybit-
ne osiągnięcia przygotowane zostały 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. 
Na zakończenie młodzieży wręczono 
świadectwa. Teraz młodzież będzie 
musiała jeszcze zdać egzaminy za-
wodowe, które dadzą jej miano pra-
cownika wykwalifikowanego. 
uwaGa: Środowiskowy Hufiec pra-
cy w starym sączu prowadzi zapi-
sy do klas wielozawodowych na rok 
szkolny 2012-2013 (RK)
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Pracownie dla uczniów 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu wzbogacił się o trzy 
nowe pracownie, które pozwolą na kształcenie fachowców w branży bu-
dowlanej. 

Dzięki unijnym dotacjom i wspar-
ciu Powiatu Nowosądeckiego 
uczniowie Zespołu Szkół Po-

nadgimnazjalnych w Starym Sączu 
zyskali profesjonalne  pracownie: 
projektowania i kosztorysowania, 
materiałów budowlanych i ogólno-
budowlaną. 6 czerwca, w obecności 
przedstawicieli powiatu nowosądec-
kiego, miasta i gminy Stary Sącz, dy-
rekcji szkoły oraz zaproszonych gości 
odbyło się ich oficjalne otwarcie. Na 
spotkaniu obecny był burmistrz Sta-
rego Sącza, Jacek Lelek.
 Nowa baza dydaktyczna będzie słu-
żyła zarówno nauczycielom i uczniom 
Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych 
jak i Zespołowi Szkół w Łącku, któ-
ry również prowadzi tego typu kształ-
cenie. - To zdecydowanie podniesie 
poziom kształcenia w szkole – mówi 
Małgorzata Konstanty, dyrektor ZSP 

w Starym Sączu. - Dzięki nowym pra-
cowniom nasza młodzież może do-
świadczać zawodu technika budow-
nictwa w warunkach warsztatowych, 
w warunkach szkolnych i tu na miej-
scu ma możliwość doskonalenia swo-
ich umiejętności. Warsztaty są inte-
gralną częścią szkoły, funkcjonują 
jako baza kształcenia praktycznego. 
Podobnie uważa bigniew Czepelak, 
dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu w Starostwie Powiatowym, 
który podczas otwarcia podkreślił, że 
widoczne jest zainteresowanie kie-
runkami budowlanymi. - Zawody bu-
dowlane to swego rodzaju tradycja 
w powiecie nowosądeckim, a rynek 
pracy oczekuje ludzi przygotowanych 
fachowo, konkretnie. Uczniowie do-
ceniają nowe pracownie, dzięki któ-
rym lepiej i szybciej przyswoją wie-
dzę praktyczną.

Wojciech WaliszeWski

Inwestycje w zawody budowlane

Mali redaktorzy 

Naszą redakcję odwiedzili nie-
dawno mali redaktorzy ze Szko-

ły Podstawowej nr 1 im. Ks. Prof. 
Józefa Tischnera w Starym Sączu. 
Uczniowie piszą do dwóch gaze-
tek szkolnych Uczniaczek oraz Li-
czystworek, a w wolnych chwilach 
chętnie czytają Kuriera Starosą-
deckiego. Podczas spotkania re-
dakcyjnego mogli poznać tajniki 
pracy redakcji, a także uzyskać od-
powiedzi na nurtujące ich pytania 
m.in. „Co trzeba zrobić, aby zostać 
dziennikarzem?” oraz "Ile lat ma 
Kurier?".  (WW)
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Pasoniowie wyróżnieni
Gospodarstwo w Moszczenicy Niżnej najlepsze w konkursie 
bezpieczeństwa i promocji zdrowia

Roman Pasoń z Rodziną z Moszczenicy Niżnej wygrali małopolski etap
X edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2012” organizowa-
ny pod honorowym patronatem prezydenta RP. Teraz będą walczyć z 15
gospodarstwami z pozostałych województw.

Dla nas jest to bardzo miłe wyróż-
nienie. To gospodarstwo jest na-

szym życiem. Wszyscy w nim pracu-
jemy i właściwie prowadzimy je sami, 
bez pomocy pracowników – mówi Sta-
nisław Pasoń. - Teraz czekamy na od-
wiedziny komisji konkursowej z War-
szawy, która będzie oceniać nasze 
gospodarstwo. Dopiero po sprawdze-
niu wszystkich członkowie podejmą 
decyzję, które z gospodarstw jest naj-

bezpieczniejszym w Polsce – doda-
je. Pasoniowie najpierw uczestniczyli 
w etapie regionalnym konkursu, a ich 
kandydaturę zgłosił kierownik nowo-
sądeckiego oddziału Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego Józef 
Głód. W pierwszym etapie uczestni-
czyło 13 gospodarstw z Sądecczyzny, 
Limanowszczyzny, Nowego Targu i Za-
kopanego, a oceniała je pięcioosobo-
wa komisja. (WW)
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Kurtuazyjnie i roboczo we Francji

Kilkuosobowa delegacja starosądeckich samorządowców z przewodniczącą 
Rady Miejskiej ewą Zielińską i burmistrzem jackiem Lelkiem gościła w pod 

koniec czerwca w partnerskim Lambres-lez-douai w departamencie nord we 
francji. w trakcie wizyty zostało odnowione uroczyste zobowiązanie „jedności 
europejskiej”, do którego doszło w lipcu ubiegłego roku w starosądeckim „so-
kole”. w deklaracji zapisano m.in. o promowaniu poprzez współpracę uniwersal-
nych wartości, takich jak: wolność, demokracja, równość i przestrzeganie prawa, 
a także o utrzymywaniu stałych więzi miedzy miastami (gminami) i wymianie do-
świadczeń przyczyniających się do polepszenia jakości życia.
Gości ze Starego Sącza przyjmował mer Martial Vandewoestyne, jego współpra-
cownicy i przedstawiciele Polonii. W tym czasie w Lambres lez Douai odbywał się 
doroczny Festiwal Sigiberta, tym razem celebrujący kulturę słowiańską. Oprócz 
zwiedzania, kurtuazyjnych spotkań i rozmów bardzo istotnym elementem pobytu 
we Francji była wizyta w nowoczesnym zakładzie utylizacji śmieci. - Obserwowali-
śmy pracę zakładu, który na zewnątrz specjalnie niczym się nie wyróżniał - opowia-
da burmistrz Jacek Lelek. - Natomiast sposób postępowania ze śmieciami, który 
odbywał się węwnątrz mógł wzudzić podziw, zwłaszcza precyzyjnie przemyślane 
sortowanie. Wszedzie ład i porządek, a do tego specjalne miejsca wyznaczone na 
bardzo podkreślaną w roli tego zakładu edukację ekologiczną młodych Francuzów. 
(RK)

Zasłużona Jerome Boron
Założycielka Letniej Szkoły Języ-
ka Angielskiego w Starym Sączu za 
wspieranie rozwoju naukowego i ję-
zykowego młodych sądeczan zosta-
ła nagrodzona powiatową odznaką 
Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej oraz 
medalem przez burmistrza Stare-
go Sącza Jacka Lelka. Letnia Szkoła 
Języka Angielskiego obchodzi w tym 
roku już 20 lat. – Z pomocy Jero-
me Boron skorzystało bardzo wie-
le osób. Niektórzy uczniowie wyjeż-
dżali na roczne stypendia do Stanów 
Zjednoczonych i tam dzięki pomocy 
pani Boron uczyli się języka angiel-
skiego – mówiła Małgorzata Kon-
stanty, dyrektor Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Starym Sączu, 
którego nauczyciele i dyrekcja przy-
gotowali uroczystość. Świadectwem 
wdzięczności i docenia starań Jero-
me Boron było to, że na uroczystość 
przyszły tłumy dzieci i młodzieży ko-
rzystających z nauki w Letniej Szko-
le i z gościny u Jerome Boron w Sta-
nach Zjednoczonych. (MO)
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Zgodnie ze statutem bezpośredni nadzór nad zakładem będzie
sprawował Burmistrz Starego Sącza. 

Od 1 sierpnia MZGK w Starym Sączu
Radni Starego Sącza zdecydowali o powołaniu do życia gminnego zakładu komunalnego.

Wojciech WaliszeWski

Rozmowa z zastępcą 
burmistrza Kazimierzem Gizickim

jakie przesłanki zadecydowały 
o powołaniu do życia Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej?

O powołaniu Miejskiego Zakła-
du Komunalnego w Starym Sączu 
zdecydowało wiele czynników. Na 
przestrzeni ostatnich dwudziestu 
lat gmina Stary Sącz nie posiada-
ła zakładu gospodarki komunal-
nej. Na początku lat dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku został 
zlikwidowany Zakład Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Starym Sączu. Przez te lata aż 
do chwili obecnej w sposób znacz-
ny zwiększyły się zasoby mienia 
komunalnego jak również obowiąz-
ki zaspokojenia potrzeb naszych 
mieszkańców z zakresu gospodar-
ki komunalnej. Zostało wybudowa-
nych wiele obiektów użyteczności 
publicznej, dróg, boisk sportowych, 
sieci wodociągowych, składowisko 
odpadów komunalnych, które  wy-
magają szczególnej opieki w ich 
należytym utrzymaniu. Zadania go-
spodarki komunalnej były dotych-
czas obsługiwane przez pracow-

ników zatrudnionych w Urzędzie 
Miejskim w Starym Sączu, którzy 
z dniem utworzenia zakładu staną 
się jego pracownikami. W przewa-
rzającej części zadania z zakresu 
gospodarki komunalnej wykony-
wały firmy w oparciu o udzielane 
im zlecenia. Podejmując decyzję 
o utworzeniu Zakładu Gospodarki 
Komunalnej jako jednostki organi-
zacyjnej gminy, jesteśmy przekona-
ni, że nastąpi lepsze i sprawniejsze 
zarządzanie gospodarką komunal-
ną gminy. Siedziba MZGK będzie 
się mieścić w Starym Sączu przy 
ul. Krakowskiej 26. 
 

jaki zakres obowiązków i prac bę -
dzie wykonywany przez MZGK? 

Na początku swojej działalności 
nowo utworzony Zakład Gospo-
darki Komunalnej przejmie zada-
nia z zakresu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gminy, 
urządzeń sanitarnych, wysypisk 
i unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych. Do zakładu będą należa-
ły sprawy wodociągów, zaopatrze-
nia w wodę, kanalizacji, usuwania 
i oczyszczania ścieków komunal-
nych w tym eksploatacja remonty 
i rozbudowa sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Zakład będzie 
również zajmował się cmentarza-
mi komunalnymi na terenie gminy, 
mieszkaniowym zasobem gminy 
i utrzymaniem zieleni. Zakład zaj-
mie się też prowadzeniem i przygo-
towaniem postępowań o udzielanie 
zamówień publicznych, w których 
zamawiającym jest gmina, jako jej 

pełnomocnik. MZGK będzie też od-
powiedzialny za wyłapywanie wałę-
sających się psów i kotów.

czy powstanie MZGK będzie ge -
nerować dodatkowe koszty w bu-
dżecie gminy czy też spowoduje 
oszczędności?

Z analizy finansowej, jaka zosta-
ła sporządzona wynika, że zakład 
nie będzie generował dodatkowych 
kosztów w budżecie gminy. Do-
datkowe koszty mogą się pojawić 
w przypadku zakupu niezbędne-
go sprzętu do wykonywania zadań. 
Zakupiony sprzęt powiększy mają-
tek gminy i przyczyni się do spraw-
niejszej obsługi mieszkańców z za-
kresu gospodarki komunalnej. 
Środki finansowe na zakup sprzę-
tu będą pochodzić z oszczędności 
uzyskanych z reorganizacji obsługi 
poszczególnych zadań.

czy dzięki powołaniu MZGK zmniej-
szy się ilość śmieci w gminie? 

Jak już wspomniałem, przejmuje-
my również administrowanie sta-
rosądeckim składowiskiem odpa-
dów i unieszkodliwianiem odpadów 
komunalnych. Do tej pory robiła to 
wyłoniona w przetargu firma. Teraz 
gmina będzie miała nad tym skła-
dowiskiem pełną kontrolę. Od przy-
szłego roku w całej Polsce szykuje 
się rewolucja śmieciowa i musimy 
się do niej dobrze przygotować. Ni-
komu nie opłaci się już wyrzucać 
śmieci do lasu. 
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Pięć minut dla Bibliotek
Powiatowej i Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej  w  Starym Sączu w latach 2010-2012 udało się  
w sposób efektywny wykorzystać swoje „pięć minut” jakie bibliotekom w Polsce dał Program Rozwoju 
Bibliotek finansowany przez  Polsko Amerykańską Fundację Wolności Billa i Melind Gates, a realizowany 
w Polsce przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W ramach tego projektu nasza  
Biblioteka  wraz z całym  po-
wiatem w dwóch turach wzięła 

w nim udział. Założony cel udało się osią-
gnąć, nasze biblioteki w małych miej-
scowościach zostały zmodernizowane 
i stały się wielofunkcyjnymi ośrodkami 
informacyjnymi, edukacyjnymi  i kultu-
ralnymi. Otrzymaliśmy sprzęt i oprogra-
mowanie wysokiej jakości dla bibliotek 
wiodących i partnerskich. Biblioteka sta-
rosądecka jako wiodąca  zdobyła kwotę  
11 408,77 złotych, a nasze filie w Barci-
cach, Gołkowicach, Moszczenicy i Przy-
sietnicy jako partnerskie zdobyły kwo-
tę 26 437,16 zł. Ponadto  otrzymaliśmy 
darmowy dostęp do Internetu. Takie 
same kwoty otrzymały pozostałe biblio-
teki naszego powiatu. To, że cały powiat 
dostał się do tego programu jest naj-
większym naszym sukcesem. Obecnie 
biblioteki dostarczają społecznościom 
lokalnym usługi dostosowane do ich po-
trzeb w oparciu o nowe technologie infor-
macyjne wyrównujące nierówny dostęp 
do nowych metod zdobywania i wymiany 
wiedzy oraz informacji. 
Cieszymy się, że udało nam się sięgnąć  
po unijne środki, które zdobyliśmy dla 
całego powiatu nowosądeckiego (oprócz 
gminy Chełmiec). Od czerwca 2011 bi-
blioteki weszły w fazę realizacji progra-
mu Budowa zintegrowanego systemu 
informacji i zarządzania zbiorami 33 bi-
bliotek publicznych w województwie ma-
łopolskim z użyciem technologii telein-
formatycznych. Zakup nowego programu 
związany był z ogromnymi kosztami, 
w związku z tym wspólnie z powiatami - 
gorlickim, miechowskim i nowotarskim,  

sięgnęliśmy po środki unijne i otrzyma-
liśmy grant z Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego „Rozwój 
społeczeństwa informacyjnego”, a sta-
ło się to dzięki mobilności biblioteka-
rzy naszego powiatu i przychylności 
władz, uzyskaliśmy dotacje w wysokości  
1 401 030,13  zł, z tego powiat nowo-
sądecki otrzymał 681 136 zł. Po prze-
targach zakupiono nowy sprzęt kompu-
terowy, drukarki, czytniki. Przeszliśmy 
dwufazową konwersję baz książek, ujed-
nolicenie Formatu obowiązującego w ca-
łej Polsce. Poprzednie oprogramowanie 
nie spełniało nowych wymogów syste-
mów operacyjnych. Ponadto 15 głów-
nych bibliotek oraz ich filie włączyło 
nowe funkcje: automatycznego wypoży-
czania, czytelnik uzyskał możliwość zdal-
nego zapisywania się do biblioteki, oraz 
funkcję rezerwacji i prolongaty. Najważ-
niejszą nowością jest możliwość prze-
glądania katalogu bibliotecznego całego 
powiatu z domu oraz możliwość na bie-
żąco śledzenie nowości danej biblioteki 
z adnotacjami treściowymi o danej książ-
ce. Nasze zbiory biblioteczne równocze-
śnie od 01.07.2012 roku są dostępne 
w Internetowym Portalu e-Usług Biblio-
tecznych W.BIBLIOTECE.PL 
W ramach programu jest zabezpieczo-
ny hosting baz do 2016 roku. Opłata 
za abonament jest też ujęta w progra-
mie do 2016 roku. W roku 2012 pro-
gram przewiduje zakończenie proce-
su komputeryzacji w pozostałych filiach 
powiatu nowosądeckiego. W powie-
cie nowosądeckim Biblioteki Miejskie, 
Miejsko-Gminne i Gminne – wszyst-
kie posiadają komputery do swojej pra-
cy i dla czytelników z darmowym dostę-
pem do Internetu dzięki programowi 
PRB i Orange. Dzięki udziałowi w Progra-
mie Rozwoju Bibliotek Powiatowa Biblio-
teka w Starym Sączu otrzymała środ-
ki z Programu Wieloletniego Kultura + 
Priorytet Biblioteka + Infrastruktura bi-
bliotek na lata 2011/2012 pt. Przebu-
dowa i modernizacja istniejącego budyn-
ku fili biblioteki w Barcicach podnosząca 
standard obiektu. Koszt zadania wynosi  
1 387 365,17 zł. W tym: Instytutu Książ-

ki  500.000 zł. Marszałek Województwa 
Małopolskiego 100.000 zł. Natomiast 
inwestycja Filii w Barcicach - Powiato-
wej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej im. W. Bazielicha w Starym Sączu ma 
na celu podniesienie standardu i dosto-
sowanie do współczesnych wymogów 
obiektu w Barcicach. Program zakłada 
przekształcenie bibliotek w małych miej-
scowościach w nowoczesne centra do-
stępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki ży-
cia społecznego. 
Mieszkańcy Barcic otrzymają piękną bi-
bliotekę o powierzchni około 570 me-
trów kwadratowych, przystosowana bę-
dzie dla osób niepełnosprawnych. Na 
parterze w nowym budynku będzie sala 
warsztatowa i sala konferencyjno-wido-
wiskowa, w której będą mogły odbywać 
się imprezy czytelnicze, warsztaty (spo-
tkania autorskie, wystawy malarskie, hi-
storyczne mówiące o naszym pięknym 
regionie, warsztaty zdrowego żywienia 
przy użyciu nowoczesnego sprzętu, spo-
tkania ze specjalistami różnych dzie-
dzin). Sala na parterze pozwoli nam też 
na prowadzenie szkoleń dla biblioteka-
rzy powiatu nowosądeckiego. 
Na piętrze mieścić się będzie wypoży-
czalnia, czytelnia ze stanowiskami kom-
puterowymi, wydzielonym miejscem do 
czytania prasy oraz sala dla malucha. 
Dzięki tak dobrym warunkom oferta bi-
blioteczna będzie bardzo wzbogacona. 
Szczególnie dużo czasu pragniemy po-
święcić młodszym czytelnikom.
 Aby to wszystko się udało potrzebna 
jest akceptacja środowiska, tak napraw-
dę od Państwa zależą nasze działania. 
Wasz udział i Wasze sugestie są bardzo 
cenne. Pragniemy abyście Państwo na 
co dzień gościli w naszej Filii Bibliotecz-
nej, nie tylko jako uczestnicy naszych 
imprez, ale przede wszystkim jako nasi 
wierni czytelnicy. Przygotowujemy na 
otwarcie biblioteki pakiet nowości wy-
dawniczych tak dla dorosłych jak i dla 
dzieci. Mamy nadzieję, że niebawem bę-
dziemy gościć miłych czytelników. Otwar-
cie biblioteki planujemy na przełomie 
września/października 2012 roku i już 
dziś serdecznie  z a p r a s z a m y.

Maria sosin
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Rada MiejsKa w staRYM sĄcZu

Jabłek będzie mniej
Prezentujemy członków Rady Miejskiej w Starym Sączu
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Jak Pan ocenia stopień ochrony 
środowiska?

W mojej ocenie poziom ochrony śro-
dowiska na terenie całej gminy nie jest 
zły. Obecnie Gmina jest mocno zaanga-
żowana w rozwój infrastruktury wodno 
– ściekowej. Problemem jednak pozo-
staną okoliczne wsie. W mojej ocenie 
powinniśmy dążyć do tego, aby wszyst-
kie centra wsi w naszej gminy były pod-
pięte do systemu kanalizacji. Jednak 
ze względu na ukształtowanie terenu 
koszty przyłącza kanalizacyjnego na 
wsiach są bardzo wysokie. Jedyną al-
ternatywą pozostają więc oczyszczal-
nie biologiczne. Sam posiadam taką 
i jestem z niej zadowolony. Powinniśmy 
dążyć wszystkimi możliwymi sposoba-
mi do pozyskania grantów na ten cel.

A jak wygląda czystość powietrza 
i wody na terenie gminy?

We wsi Gaboń, gdzie mieszkam, nie 
jest z tym źle. W moim sadzie żyją jeże, 
żabki i zaskrońce, a salamandry spoty-
kam w pobliskich potokach. Powietrze 
jest czyste – nie ma zakładów, które 
mogłyby powodować skażenie. Rów-
nież w rolnictwie i sadownictwie po-
prawia się świadomość odpowiedzial-
ności za wspólne dobro, jakim jest 
przyroda. Rolnicy zaczynają stosować 
coraz mniejsze ilości chemii. Sam przy-
łączyłem się do  programu Integrowa-
nej Produkcji Owoców, który został po-
wołany przy Instytucie Sadownictwa 
w Brzeznej. Tam nacisk kładzie się na 
ochronę środowiska i dobór jak naj-
mniejszych, selektywnych oprysków. 

A co z zanieczyszczeniem falami 
elektromagnetycznymi?

Nie jestem specjalistą w tej dzie-
dzinie, ale w mojej ocenie wszyscy 
jesteśmy narażeni na działanie fal 
elektromagnetycznych, bo wszyscy 
używamy telefonów komórkowych, 
telewizorów, radioodbiorników, lodó-
wek i kuchenek mikrofalowych. Nie 
widziałbym więc zbyt dużego zagro-
żenia masztami telekomunikacyjny-
mi czy radiowymi.

Jakie kierunki rozwoju według 
Pana pozwolą Staremu Sączowi za-
trzymać młodych ludzi na miejscu?

Jestem rolnikiem blisko związanym 
z naturą. Kocham nasze góry i czę-
sto z rodziną chodzimy po górach. 
Nie wyobrażam sobie innego miejsca 
do życia. Podobnie myśli wiele mo-
ich znajomych, więc przypuszczam 
że i innych mieszkańców naszej gmi-
ny. Gdyby nie warunki ekonomiczne, 
to na pewno pozostaliby tutaj na sta-
łe. Dlatego tak ważne są dwie rzeczy 
– wykorzystanie walorów przyrodni-
czych gminy do rozwoju agroturysty-
ki oraz rozwój strefy lekkiego prze-
mysłu. Oba kierunki rozwoju powinny 
przynieść mieszkańcom pracę oraz 
godziwe wynagrodzenie. Jednak aby 
tak się stało, potrzebne jest wspól-
ne działanie i zrozumienie, że cza-
sami warto poświecić się dla dobra 
ogółu, np. decydując się na sprzedaż 
działek pod strefę inwestycyjną, jaką 
Gmina pragnie utworzyć.

Na koniec chciałbym zadać bar-
dziej przyziemne pytanie. Jest Pan 
znanym sadownikiem. Jakie będą 
zbiory owoców w tym roku?

Rzeczywiście gospodarstwo jest 
głównym źródłem mojego dochodu. 
Gospodarzę na 4,6 hektara, gdzie 
głównie produkuję jabłka. Patrząc na 
dojrzewanie różnych owoców mogę 
stwierdzić, że w tym roku przyroda 
przyspieszyła aż o 2 tygodnie. Może 
być potwierdzeniem tego, że zmienia 
się nam klimat. W mojej ocenie jabłek 
będzie w tym roku o 30% mniej niż rok 
temu. Będą ładniejsze, ale na pewno 
droższe.                                                  

z Mirosławem Garbaczem - Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, 
Budownictwa, Rolnictwa Rady Miejskiej rozmawia Wojciech Waliszewski

Nominacje dyrektorskie 

Dyrektorzy pięciu szkół, dla 
których organem założyciel-

skim jest Gmina Stary Sącz otrzy-
mali W czwartek 28 czerwca br. 
nominację dyrektorskie. 

Nominacje na kolejny okres spra-
wowania funkcji dyrektora szko-
ły otrzymali: Barbara Baziak, 
dyr. Szkoły Podstawowej im. Ks. 
Prałata Płk Tadeusza Dłubacza 
w Moszczenicy, Renata Burchel, 
dyr. Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Gołkowicach, Maria Kałuzińska, 
dyr. Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Skrudzinie, Stanisław 
Majca, Dyr. Gimnazjum im. Juliu-
sza Słowackiego w Starym Sączu, 
Zdzisław Wojnarowski, dyr. Szkoły 
Podstawowej im. Ks. Prof. Józefa 
Tischnera w Starym Sączu.

W uroczystym wręczeniu nomina-
cji w gabinecie burmistrza Jacka 
Lelka oprócz gospodarza gminy 
i nominowanych dyrektorów szkół 
uczestniczyli: Ewa Zielińska, prze-
wodnicząca Rady Miejskiej, Bar-
bara Porębska, dyr. Zespołu Ob-
sługi Finansowo - Administracyjnej 
Szkół i Kazimierz Gizicki, zastępca 
burmistrza. (RK)
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W pierwszy weekend czerw-
ca zapewne wielu Sta-
rosądeczan dziwił widok 
harcerzy szukających szy-

frów na tablicach, rozwiązujących 
różne zadania i zdobywających kolej-
ne punkty. Specjalnie dla nich, obfitu-
jąca jak dotąd w chłody pogoda, za-
mieniła się w ciepłą i przyjemną. Gra 
przebiegła sprawnie i z dużą dozą hu-
moru. Zbudowane na rynku miastecz-
ko harcerskie witało gości wojskowo-
-harcerską grochówką i życzliwością. 
Niebanalną rozrywką dla harcerzy był 
również quiz na temat Starego Sącza 
i jego okolic. Ku zaskoczeniu organi-
zatorów, nawet zuchy odpowiadały 
poprawnie na bardzo trudne pytania, 
które wprowadziłyby w kłopoty nie-
jednego mieszkańca naszego miasta.

Tajni agenci spisali się oczywiście 
świetnie. Pierścień św. Kingi, który 
od poprzedniego biegu przechowy-
wała drużyna „Włóczykije” z Łomni-

cy, po ceremonialnym przekazaniu 
na porannym apelu, został ponownie 
ukryty przed uczestnikami gry. W za-
bawie wzięły udział oczywiście „Włó-
czykije”, oraz „Ryterskie Rysie”, „Le-
śni”, „Płomienie”, Feniks” i grupa ze 
Stowarzyszenia Osób Niepełnospraw-
nych „Gniazdo”. Patrole musiały wy-
znaczać azymuty, odczytywać szyfry 
i wykonywać naprawdę skompliko-
wane zadania. Wszystkiemu asysto-
wały starosądeckie „Sokoły”, bacz-
nie czuwając na punktach. Nie obyło 
się bez licznych żartów i uśmiechów. 
Po wszystkich zmaganiach zwycięz-
cą okazały się być „Ryterskie Ry-
sie”, którym został wręczony pier-
ścień św. Kingi na przechowanie do 
następnej edycji biegu. Największą  

wiedzą na quizie zabłysnęły nato-
miast „Włóczykije”. 

Jak ciągle powtarzają organizatorzy, 
najważniejsza była dobra zabawa. 
Wielu wspaniałych ludzi włożyło na-
prawdę dużo pracy w przygotowanie 
tej imprezy dla najcudowniejszej rze-
czy na świecie – uśmiechu dzieci, zo-
baczenia prawdziwej radości na ich 
twarzach. Nieocenioną pomocą ofia-
rowali się: PHU MIŚ Krzysztof Janczu-
ra, który zorganizował świetną gro-
chówkę, Nadleśnictwo Stary Sącz, 
SHP ROLONIK Stary Sącz oraz Pie-
karnia HOPEK przygotowali pieczywo 
i drożdżówki dla uczestników, Cukier-
nia Jeziorek ofiarowała słodki poczę-
stunek, PHUMIKULEC z Moszczenicy 
bardzo smaczne kiełbaski, Andrzej 
Zych świeże pyszne jajka do jajecz-
nicy na śniadanie, Bank Spółdzielczy 
Stary Sącz nagrody, Andrzej Długosz, 
kustosz muzeum Starego Sącza, po-
mógł w organizacji biegu, BIURO-
WIEC Stary Sącz, Telefony komórko-
we Firma EMFON i Firma OKNOŚWIAT 
przygotowała nagrody, Firma GEMI-
NI Roland Batko zajęła się nagrodze-
niem zwycięzcy quizu, Park-M zadbał 
o ogromną ilość nagród, Firma SAN-
-CHEM w Starym Sączu przekazała 
naczynia, Firma SEZAM również or-
ganizowała nagrody, Agencja Rezerw 
Materiałowych w Starym Sączu, Fir-
ma Janusz Majda, sieć sklepów CEN-
TRUM w Starym Sączu przekazała 
napoje, CKiS Stary Sącz. Organiza-
torzy są niezmiernie wdzięczni rów-
nież osobom indywidualnym, tj.: phm 

II Poszukiwanie Pierścienia św. Kingi 
„UWAGA: DO WSZYSTKICH TAJNYCH JEDNOSTEK! (…) podczas wielkiego pożaru Starego Sącza zaginął 
bardzo cenny przedmiot – pierścień św. Kingi. Od tego czasu naszym agentom nie udało się go namie-
rzyć. Prosimy więc Was o pomoc w tej misji…” – tymi słowami rozpoczynał się list, którzy dostały na 
samym początku gry miejskiej patrole harcerskie. Drugą już grę miejską w Starym Sączu w dniach 2-3 
czerwca organizowała drużyna ZHP 5 NDH „Sokoły” wraz z drużynowym, pwd Wiesławem Warcholakiem 
oraz Komendą Hufca Nowego Sącza, jako projekt stworzony dzięki wsparciu finansowym Urzędu Miasta 
Nowy Sącz.

TAJNI AGENCI NA TROPIE ZAGUBIONEGO PIERŚCIENIA

WieSłaW Warcholak

 Patrole musiały wyznaczać azymuty, odczytywać 
szyfry i wykonywać naprawdę skomplikowane zadania. 
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pwd Wiesława Warcholaka - drużynowego ZHP 5 NDH „Sokoły”

ii poszukiwanie pierścienia đw. 
Kingi w starym sączu zakończo-
ne. co biorącym w nim udział har-
cerzom i zuchom najbardziej się 
podobało?
Najbardziej to chyba punkt nocny 
choć było wiele innych, odbył się 
wtedy alarm nocny i z częścią obozu 
pomaszerowaliśmy w kierunku ołta-
rza, a tam czekała ich niespodzian-
ka. Dla harcerzy którzy zakończyli 
czas próby odbyło się przyrzecze-
nie harcerskie - szczególne miej-
sce i szczególny czas to właśnie tu 
Jan Paweł II wskazywał wędrówki po 
krętych szlakach górskich oraz mó-
wił "Nie czyńcie skautingu zbyt ła-
twym. Stawiajcie wyzwania", a tu 
z południa na północ i patrzymy na 
całą Polskę i rozszerzajmy skau-
ting na nasz kraj. Tej nocy harce-
rze nie zapomną a zwłaszcza nowo 
przyrzeczeni. 

jak mieszkańcy zareagowali na 
rozstawione na starosądeckim ryn-
ku miasteczko harcerskie?
Miasteczko było małą formą poka-
zania życia harcerskiego, uchylę rą-
bek tajemnicy, że za rok miastecz-
ko będzie bardziej widoczne i więcej 
wyeksponowane, teraz byliśmy zmu-

szeni trochę się ograniczyć z przy-
czyn technicznych )będzie również 
grochówka z kotła przygotowana 
przez Firmę "MIŚ" i kiełbaski z ogni-
ska=. Fakt jest niezaprzeczalny że 
mieszkańcy i osoby przyjezdne, czy-
li turyści, przychodzili do namiotu by 
chwil posiedzieć, robili sobie zdję-
cia przy kuchni polowej, aby poczuć 
ten smak życia biwakowego. Z łezką 
w oku niektórzy wspominali swoje 
młodzieńcze lata i te dni spędzone 
pod namiotami na obozach. Pomysł 
z miasteczkiem się sprawdził.   

w przyszłym roku obchodzić bę-
dziemy okrągłą rocznicę 100-lecia 
harcerstwa na sądecczyźnie. czy 
możesz zdradzić już dzisiaj jakie 
atrakcje będą czekały na harcerzy 
i mieszkańców?
Tak, będzie to rocznica 100 - lecia 
powstania pierwszej drużyny skau-
towej w Starym Sączu, ale myślę 
że na ten temat porozmawiamy in-
nym razem, bo to jest temat bardzo 
obszerny. Powiem tylko, że przy-
gotowania już trwają i chcemy za-
pewnić, że zabawy i tematów har-
cerskich nie zabraknie i będziemy 
jeszcze bardziej widoczni jako zwią-
zek ZHP. (WW)

Wacławowi Kubowiczowi, hm Halinie 
Ściórce, hm Janinie Bochenek, Dyrek-
cji SP1 w Starym Sączu – Panu Zdzi-
sławowi Wojnarowskiemu, ks. dyr. Ta-
deuszowi Sajdakowi, wędrownikom 
z „Płomieni”, Zofii Kucharskiej Miro-
sławowi Gancarczykowi, Mateuszo-
wi Chruślickiemu, Marcinowi Ostrow-
skiemu, Bronisławowi Lizoniowi.

Sama organizacja takiego biegu nie 
jest prosta i wymaga poświęcenia. 
Jest to praca charytatywna, gdzie 
nikt nie pyta o zarobki. Dlatego wła-
śnie organizatorzy bardzo serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy uświetni-
li tą imprezę. Nie było to proste za-
danie, ale przecież sam Jan Paweł II 
mówił „Nie czyńcie skautingu zbyt ła-
twym. Stawiajcie wyzwania.”

edycji „Poszukiwania Pierścienia 
Świętej Kingi weźmie udział jeszcze 
większa liczba uczestników. Kolej-
ną wizytę harcerzy przewiduje się na 
8-9 czerwca 2013 r, kiedy będziemy 
świętować stulecie harcerstwa staro-
sądeckiego. Może zjawią się tam rów-
nież tajni agenci? Albo może przybę-
dzie ktoś zupełnie nowy, by rozkręcić 
zabawę i naładować wszystkich świe-
żą dawką optymizmu? Tego dowiemy 
się dopiero za rok – nie wolno prze-
cież ujawniać tak wcześnie poufnych 
informacji. CZUWAJ!
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200 lat dla kolekcjonera
Mecenas Antoni Radecki ze Starego Sącza skończył w maju 99 lat. Uroczyste spotkanie z dostojnym 
Jubilatem odbyło się w Galerii pod Gniazdem. Wśród zaproszonych gości był: poseł Marian Cycoń, 
burmistrz Jacek Lelek oraz Stanisław Śmierciak – przewodniczący Zarządu Miejsko Gminnego PSL w 
Starym Sączu. Uczennice Zespołu Szkół w Barcicach pod opieką Marka Kanika wyśpiewały solenizan-
towi 200 lat.

Postać pana Antoniego zna-
na jest większości mieszkań-
ców Starego Sącza. Spotkać 

go można w Rynku, gdzie zamiesz-
kuje, w bibliotece, czy autobusie do 
Nowego Sącza. Czynnie uczestniczy 
w spotkaniach kulturalnych – za-
wsze uśmiechnięty i pełen energii. 
Pan Radecki działa w Towarzystwie 
Miłośników Starego Sącza i Pol-
skim Związku Wędkarskim. Związany 
jest także z Polskim Stronnictwem 
Ludowym. Niedawno wydał kolej-
ną z autorskich książek pt. Wspo-
mnienia w Mszalnicy, gdzie spędził, 
jak sam wspomina, pełne przygód 
dzieciństwo. 

Życie jak pocztówki

Jedną z ciekawszych kart w  jego 
biografii jest pasja kolekcjonera 
pocztówek. W swoich zbiorach po-
siada kilkaset unikatowych kart, któ-
re przeplatają się z jego losami. Są 
one podzielone na 25 tematów mi.n: 
historia Polski i historia powszech-
na, widokówki patriotyczne, wido-
kówki Tatr i Zakopanego, widokówki 
Kresów wschodnich, Nowego i Sta-
rego Sącza, miejscowości powiatu 
nowosądeckiego i całej Małopolski, 
z godłem Polski, flagą i Mazurkiem 
Dąbrowskiego. Pan Antoni w swo-
ich zbiorach ma także tę pierwszą 
pocztówkę, którą jako uczeń gim-
nazjum kupił u pustelnika w Pieni-
nach. Antoni Radecki urodził się 30 
maja 1913 roku w Mszalnicy. Jego 

dziadek – rolnik, hodowca - przyje-
chał do tej miejscowości z Bytomia 
po tym, jak kopalnia węgla kupiła od 
niego tereny bogate w węgiel. Za wy-
nagrodzenie dziadek pana Antonie-
go kupił dla swoich rodziców dom na 
Śląsku, a sam ze swoim bratem wy-
ruszył w poszukiwaniu dobrej ziemi 
pod uprawę roli. 

 

Pamiątka na głowie

Pan Antoni po ukończeniu czte-
roklasowej szkoły podstawowej 
w Mszalnicy, w ostatnich dniach 
sierpnia 1924 roku przyszedł pie-
szo wraz z bratem Janem do Nowe-
go Sącza na egzamin do gimnazjum. 
Już jako uczeń gimnazjum imienia 
Bolesława Chrobrego uczestniczył 
na sądeckim rynku w poświęceniu 
sztandaru szkoły. Prawdopodobnie 
jako jedyny ma z tej uroczystości pa-
miątkę – zdjęcie, na którym wojsko-
wi I Pułku Strzelców Podhalańskich 
przypinają do sztandaru odznakę 
pułkową. Lata szkolne wspomina 
bardzo przyjemnie. Dzięki temu, że 
udzielał korepetycji swoim młodszym 
kolegom z bogatych rodzin, sam się 
utrzymywał. Sam płacił sobie za 
stancję. Jako, że pochodził z religij-
nej rodziny, jego matka chciała, żeby 
został księdzem. Pana Antoniego 
pociągała jednak medycyna. Dlate-
go po skończeniu gimnazjum chciał 
dostać się na medycynę wojskową. 
Mimo, że zdrowie miał jak dąb i wy-
niki z egzaminów bardzo dobre, nie 

przyjęli go. Zapisał się więc na pra-
wo na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Z kilkunastu kolegów z Nowego Są-
cza, którzy zaczynali z nim pierwszy 
rok studiów, tylko on je ukończył. Do-
piero rok po studiach otrzymał pra-
cę w Urzędzie Celnym w Katowicach. 
Był jeszcze praktykantem pierwsze-
go stopnia, gdy 1 września 1939 
roku wybuchła II wojna światowa. 
Mimo tego on i jeszcze kilku pracow-
ników stawiło się do pracy. Otworzy-
li tajne akta, w których było napisa-
ne, co robić na wypadek wybuchu 
wojny: trzeba było jechać do Mysło-
wic po dalsze instrukcje. Nikt się nie 
zgłosił, więc pan Antoni, jako ochot-
nik, pojechał po wytyczne. – Trzeba 
ryzykować bo ryzyko jest przyjemne 
– mówi. Okazało się, że trzeba ewa-
kuować cały Urząd Celny. Kierowni-
kiem wyprawy, która odbywała się 
furmankami, został także ten młody 
praktykant – Antoni. Dotarł z ewaku-
acją aż do Sokala na prawym brzegu 
Bugu. Tam został ranny w głowę i do 

 Jako patriota i starosądeczanin pan Antoni wnio-
skował wielokrotnie zmianę herbu miasta Starego 
Sącza. .

Mecenas Antoni Radecki skończył 99 lat

Monika zaGÓroWska
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dziś ma tego pamiątkę. A było to tak, 
że jadł obiad w restauracji przy ulicy 
Złotej. Przy jednym ze stolików obiad 
spożywało czterech generałów. Na-
gle wybuchły dwie bomby – jedna 
na ulicy, a druga wpadła w sam śro-
dek restauracji. Dokładnie w tych 
jedzących wojskowych. Pan Antoni 
siedział w narożniku lokalu, dostał 
w głowę belką, ale przeżył. 

 
Pomoc innym

Całą okupację przesiedział na wsi. 
Aby uzyskać zaświadczenie pracy 
niezbędne dla okazania okupanto-
wi w czasie rewizji lub łapanki, pra-
cował dla prywatnego kamieniołomu 
w Kamionce Wielkiej. Raz w tygo-
dniu, w soboty robił listę płac dla 
pracowników. Po zakończeniu wojny, 
pomimo namów kolegów, nie podjął 
oferowanej pracy w Starostwie Po-
wiatowym. Bardziej atrakcyjna wy-
dawała mu się praca osadnicza na 
Ziemiach Odzyskanych. Wykonywał 
ją później z wielką pasją. Jego ro-
dzinna wieś - Mszalnica - była prze-
ludniona. W jednym domu gromadzi-
ło się często po kilka rodzin, przede 
wszystkim młodych małżeństw. Dla-
tego obowiązkiem pana Antoniego 
jako rodowitego mieszkańca tej zie-
mi, było rozładowanie przeludnienia. 
Tym bardziej, że dotyczyło to wie-
lu jego najbliższych krewnych. Wraz 
trójką członków rodziny wyjechał do 
Kamiennej Góry by na miejscu roze-
znać możliwości osadnicze dla rolni-
ków. Z Kamiennej Góry udali się do 
Krzeszowa, jako wioski przepięknych 
dwóch kościołów katolickich. Odwie-
dzili kilka gospodarstw rolniczych 
w tej wsi. Rozmawiali z niemieckimi 
gospodarzami, którzy nie zgłasza-
li najmniejszych sprzeciwów i byli 
przygotowani na przyjazd polskich 
osadników. 

Oglądnęli szczegółowo całe go-
spodarstwa rolne. W samej Kamien-
nej Górze skierowano ich do kapita-
na Laskowskiego, który wyznaczony 
był do zorganizowania Powiatowe-
go Urzędu Repatriacyjnego. Przyjął 
on tych Sądeczan bardzo serdecz-
nie, gdyż byli pierwszą grupą osad-
ników rolnych. Rozmowy organizacyj-
ne osadnictwa trwały cały następny 
dzień. Po powrocie z Kamiennej Góry 
przekazali dobre wiadomości chęt-
nym do wyjazdu. Wyjazd 46 osób – 
pierwszych osadników do Kamien-
nej Góry i całych Ziem Odzyskanych 
nastąpił już 5 czerwca 1945 roku. 

Tam objął stanowisko inspektora 
do spraw osadnictwa w Państwo-
wym Urzędzie Repatriacyjnym. Po-
magał wielu Sądeczanom znaleźć 
dom i pracę oraz zaadaptować się 
w nowym środowisku. Tam też po-
znał swoją żonę - Irenę, z którą 
osiadł w końcu w Starym Sączu. Naj-
pierw pracował w Nowosądeckich 
Zakładach Gastronomicznych, a po-
tem w Zakładach Materiałów Bu-
dowlanych Przemysłu Terenowego. 
Pracował także jako radca prawny 
w Sądeckich Zakładach Naprawy Au-
tobusów i równocześnie w Dyrekcji 
Budowy Osiedli Robotniczych w No-
wym Sączu. Zajmował się kupnem 
terenów i przygotowywaniem doku-
mentacji pod budowę osiedla Mile-
nium w Nowym Sączu. 

Pełnił funkcję radnego Starego Są-
cza, niemal walczył o budowę w mia-
steczku wodociągów i sieci gazowej, 
był ławnikiem sądowym. Przez wie-
le lat pracował w społecznym komi-
tecie przeciwalkoholowym w Starym 
i Nowym Sączu. Przez 18 lat był prze-
wodniczącym zespołu orzekające-
go Powiatowego Kolegium Karno – 
Administracyjnego w Nowym Sączu. 
Przez 20 lat pełnił funkcję przewod-
niczącego Koleżeńskiego Sądu Węd-
karskiego przy PZW w Nowym Są-
czu. Przez 26 lat działał społecznie 
we władzach miejskich Starego i No-
wego Sącza i wojewódzkich w Pol-
skim Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów.

 Najstarszy zbieracz

Jako patriota i starosądeczanin 
pan Antoni wnioskował wielokrotnie 
zmianę herbu miasta Starego Sącza. 
Znalazł dokumenty, które stwierdza-
ją, że herb, na którym jest most łą-
czący dwa brzegi i unoszący się po-
nad   nim orzeł – to herb zaborcy 
austriackiego. Zaproponował, by do 
herbu miasta powróciła św. Elżbieta, 
patronka parafii starosądeckiej. Inną 
propozycją pana Antoniego jest św. 
Kinga. Jednak ani ta inicjatywa ani ta 
dotycząca przywrócenia nazw niektó-
rych ulic nie spotkała się jak dotąd 
z aprobatą ze strony Rady Miejskiej. 
Największą życiową pasją Antoniego 
Radeckiego pozostają pocztówki. Na 
pewno, jak twierdzi, jest w posiada-
niu największej kolekcji tych dotyczą-
cych Starego Sącza i na pewno jest 
najstarszym zbieraczem. – Pasja się 
zawsze rozrasta – przyznaje pan An-
toni. Widokówki kupuje z katalogów 
giełdowych, które dostaje z giełd, 
z całej Polski. Nie jest to tanie hobby. 
Każda kartka kosztuje około 150 - 
200 złotych. Chociaż teraz już rzadko 
się zdarza, żeby jakiejś kartki z kata-
logów giełdowych nie posiadał. - Je-
stem emerytem „starego portfela”, 
więc kiedy wypatrzę pocztówkę, któ-
rą chciałbym mieć, muszę zaoszczę-
dzić pieniędzy. Ale ja całe życie nie 
piłem, nie paliłem, prowadzę asce-
tyczne życie, więc od czasu do czasu 
stać mnie na powiększenie zbiorów – 
podkreśla pan Antoni.                      
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Czy upadek to przypadek?  

Odpowiedzi na to pytanie udzieliło w niecodziennej formie ponad 36 tys. uczniów szkół podstawowych z całej 
Polski, uczestnicząc w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na Wsi - czy upadek 
to przypadek?”, organizowanym przez Prezesa KRUS pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi.

Promowanie pozytywnych zacho-
wań związanych z pracą i za-
bawą na terenach wiejskich, 

poszerzanie wiedzy z zakresu BHP 
w gospodarstwie rolnym, to główne 
cele konkursu „Bezpiecznie na Wsi - 
czy upadek to przypadek?”, skierowa-
nego do uczniów szkół podstawowych 
z klas 0-III oraz IV-VI. Zadaniem kon-
kursowym było wykonanie pracy 
w formacie A-3 w dowolnej technice 
plastycznej, o tematyce związanej z 
zapobieganiem upadkom podczas 
pracy i zabawy w gospodarstwie rol-
nym. Przy ocenie prac komisja kon-
kursowa punktowała zgodność z ideą 
konkursu, jej trafne przedstawienie 
oraz walory estetyczne.
Tegoroczny konkurs przyniósł jeszcze 
większe efekty niż w I edycji z 2011r. 
Do komisji konkursowych, na obu 
etapach - wojewódzkim i centralnym 
- wpłynęło 36 916 prac (o 12 tys. wię-
cej w porównaniu do edycji z ub.r.) z 
2 316 szkół podstawowych. Również 
pomysłowość dzieci była zdecydo-
wanie większa, sięgały one po różne 
techniki plastyczne znakomicie obra-
zujące przesłanie konkursu. Tak duża 
liczba prac cieszy organizatorów i pa-
tronów konkursu, świadczy o rosną-
cej popularności nowej formy popula-
ryzacji działań prewencyjnych Kasy i 
dalszej potrzebie edukowania dzieci 

i młodzieży w 
zakresie bez-
pieczeństwa 
pracy i zaba-
wy na wsi, w 
sposób dla 
nich atrak-
cyjny i za-
chęcający do 
współudziału.
K o n f e r e n -
cja podsu-
mowująca II 
O g ó l n o p o l -
ski Konkurs 
P l a s t y c z n y 
dla Dzieci „Bezpiecznie na Wsi - czy 
upadek to przypadek?” i wręczenie 
nagród zwycięzcom w obecności ich 
rodziców, pedagogów, współorgani-
zatorów i patronów odbędzie się 22 
czerwca br. o godz. 12.30 w Sali Ko-
lumnowej Sejmu RP. Wydarzeniu bę-
dzie towarzyszyć wystawa nagrodzo-
nych prac.
Z naszego Powiatu w konkursie wzię-
ły udział dwie Szkoły Podstawowe 
- Szkoła w Olszance oraz Szkoła w 
Popowicach.  Konkurs poprzedzono 
zorganizowaniem dla dzieci  szkole-
nia – pogadanki BHP.  W tych elimi-
nacjach regionalnych konkursu wzię-
ło udział  81  uczniów którzy wykonali 
prace plastyczne oceniane przez ko-

misję w siedzibie PT KRUS w Nowym 
Sączu. Najlepsze prace następnie 
oceniane były na etapie wojewódz-
kim przez  Oddział Regionalny KRUS 
w Krakowie  gdzie między innymi dwo-
je uczniów  ze Szkoły Podstawowej w 
Popowicach znalazło się wśród laure-
atów i wyróżnionych  konkursu.
-Zuzanna Kocoń kl. i    sp  w popowi-
cach zajęła  iii miejsce
-natalia Bielak    kl. V   SP w Popowi-
cach otrzymała wyróżnienie

Dzieci z Obu Szkół już na etapie re-
gionalnym otrzymywały nagrody i wy-
różnienia ufundowane przez PT KRUS 
w Nowym Sączu oraz  Państwową In-
spekcję Pracy. 

Wojciech WaliszeWski

Zuzanna Kocoń laureatka etapu wojewódzkiego sp 

dzieci z sp Popowice

nagrodzone uczennice z SP Popowice
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Z książką na walizkach 
„Z książką na walizkach” to akcja czytelnicza, która jest organizowana przez Powiatową i Miejsko-Gminna Bi-
bliotekę Publiczną w Starym Sączu, biblioteki Powiatu Nowosądeckiego oraz Wydawnictwo Literatura z Ło-
dzi, w dniach 6 - 8 maja 2012r. 

Festyn czytelniczy

Akcja ta została wymyślona już w 
2004 roku przez Wojciecha Kar-
wackiego – dyrektora Wydaw-

nictwa - Zakład Narodowy im. Osso-
lińskich. Ideą przedsięwzięcia jest 
dotarcie z książką oraz z jej twórcą – 
autorem do jak największej liczby mło-
dych czytelników. Akcja z roku na rok 
rozwija się coraz bardziej i w tym roku 
trafiła również do województwa mało-
polskiego a ściślej biorąc do powia-
tu nowosądeckiego. Festyn skierowa-
ny jest do wszystkich chętnych dzieci 
i młodzieży. 

Całe przedsięwzięcie rozpoczęło się w 
dniu 6 maja 2012r. barwnym korowo-
dem postaci bajkowych, który wyru-
szył spod Powiatowej Biblioteki. Pod-
czas festynu czytelniczego, na scenie 
starosądeckiego kina Sokół, zaprezen-
towali się uczestnicy spotkań z pisa-
rzami i lustratorami, młodzi czytelnicy 
z przedszkoli, uczniowie ze szkół pod-

stawowych i gimnazjalnych. Na scenie 
został rozstrzygnięty konkurs recyta-
torski poezji Marii Konopnickiej orga-
nizowany z okazji 170. rocznicy urodzin 
pisarki. Jury przyznało następujące 
miejsca:

I miejsce – Anna Lipka i Patryk 
Kostrzewa
II miejsce – Emilia Deja i Łukasz Dyrda
III miejsce - Weronika Wójcik i Tymo-
teusz Kurzeja

Wyróżnienia otrzymali – Alicja Chro-
nowska, Katarzyna Wandas, Aleksan-
dra Załubska, Martyna Wnęk i Joanna 
Szewczyk Pozostali uczestnicy kon-
kursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Ponadto zaprezentowały się zespo-
ły taneczne działające przy Powiato-
wym Młodzieżowym Domu Kultury w 
Starym Sączu (Allegro, Ups, Babeczki 
i Spółka, Best), dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Starym Sączu za-

prezentowały bajkę pt „Makabryczne 
igraszki”, a młodzież gimnazjalna z Ze-
społu Szkół w Barcicach przedstawie-
nie „Bajkowy prozdrowotny mix”. Na-
tomiast Teatrzyk Integracyjny Razem 
premierą sztuki „Euro 2012 z Gniaz-
dem” zaprosił wszystkich na podróż po 
krajach europejskich biorących udział 
w mistrzostwach piłki nożnej.

W przygotowanym stoisku w hal-
lu kina, na miłośników dobrej książ-
ki czekały „walizkowi” autorzy: Beata 
Ostrowicka, Grażyna Bąkiewicz, Iza-
bela Klebańska, Renata Piatkowska 
i Kalina Jerzykowska. Wszyscy chętni 
mogli również kupić po promocyjnych 
cenach książki tych autorów i zdobyć 
unikalną pamiątkę z autografem jej 
twórcy. W kolejnych dniach tj 7-8 maja 
w bibliotekach powiatu nowosądeckie-
go odbywały się spotkania autorskie 
z pisarzami, gośćmi starosądeckiej 
biblioteki.

JolaNTa chrUŚlicka

fo
t. 

W
oJ

cI
Ec

H 
W

aL
IS

ZE
W

SK
I, 

BI
BL

Io
tE

Ka
 W

 S
ta

ry
M 

Są
cZ

U

lipiec - sierpień 2012 17



NOWE OBRAZY  
i artystyczna przyjaźń

VII Międzynarodowy Plener Malarski w Starym Sączu

drogi panie Burmistrzu, szanowni 
czytelnicy,

 Stary Sącz jest w lipcu ważnym 
miejscem dla artystycznych spotkań 
międzykontynentalnych. Przyjadą do 
nas malarze z Azji i Europy. Spodzie-
wam się ożywionych rozmów w Rynku 
i w miejscach magicznych dla artystów, 
ale uznanych za najlepsze dla indywi-
dualnego malowania, Będziemy zawie-
rać nowe znajomości, oglądać obrazy 
malowane tutaj, u nas. Przyjazd twór-
ców do Starego Sącza przyniesie owo-
ce w formie opowiadań prawdziwych, 

ale także znakomicie wymyślony przez 
znajomych malarzy. Czas będzie upły-
wał w znakomitej atmosferze życzliwej 
ciekawości.  Dla indywidualnej twór-
czości malarzy, klimat w Starym Sączu 
ma kapitalne znaczenie. Inspiracje sta-
rosądecką architekturą i bogatą przy-
rodą są multiwitaminą, przyswajaną 
i przetwarzaną na piękno i dobro i życz-
liwość. Poprzednie międzynarodowe 
plenery malarskie pozostały w pamięci 
organizatorów i świadków. Są na foto-
grafiach i filmach. Malarska twórczość 
artykułowana rozmaitymi stylami roz-
wija się w Starym Sączu dzięki dostęp-
ności dla mieszkańców i instytucji Sta-
rego Sącza.

Kogo spotkamy i poznamy już za 
kilka dni? Z pewnością znakomitych 
i ekspresyjnych malarzy. Znając wielo-
letnie doświadczenie artystyczne ku-
ratora Pleneru – profesora Mariana 
Nowińskiego i dar prowadzenie delikat-
nych rozmów i podejmowania zdecydo-
wanych decyzji kuratorskich – lipiec 
w Starym Sączu będzie wyjątkowy. 
Taka prognoza wynika z kompozycji ak-

tywnych uczestników pleneru.  Z Bia-
łorusi, spotkamy Natallię Klimowicz, 
Wasilija Martynczuka, Anastasie Cho-
botow i Leonida Chobotowa. Z Chin  
przyjadą Wu Lintian i Chen Ping – obaj 
z Szanghaju. To kolejna wizyta arty-
stów chińskich w Polsce. Są indywi-
dualiści na plenerze bo widzą, że rząd 
Chin prowadzi z Polską ożywione kon-
takty kulturalne. W Łazienkach Kró-
lewskich w Warszawie trwał w czerwcu 
Festiwal Lampionów Chińskich. Wyda-
rzenia związano z udostępnieniem Alei 
Chińskiej po jej rewitalizacji. Na festi-
walu podziwiano występy grup teatral-
nych i folklorystycznych, otwarcie tra-
dycyjnej herbaciarni z miasta Chengdu 
i rodzinne warsztaty Stare Smoko-
wisko. i blask chińskich lampionów 
w Alei Chińskiej. Na starosądecki ple-
ner przyjadą z Japonii pani Sachie Sera 
i pan Shinji Takehara; Sara Borga i Jo-
ana Almeida przylecą z Lizbony, Fran-
cesco Sciaccaluga z Włoch a z Polski 
- Jolanta Kolary, Wacław Jagielski z No-
wego Sącza i Piotr Nowiński, który bę-
dzie w tym roku prowadził plener oraz 
Marian Nowiński. 
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cO? GdZie? KiedY?

Lachowska Micha - 15 lipca, godz.15.00, Rynek Starego 
Sącza – druga edycja plenerowej imprezy kulinarnej. Pre-
zentacjom kulinarnym towarzyszyć będą występy zespo-
łów regionalnych: Orkiestra Dęta z Podegrodzia, „Małe 
Podegrodzie”, „Starosądeczaki”, „Górale Łąccy”, „Kapela 
Kuźnicka” z Łącka.

Koncert Macieja Miecznikowskiego z zespołem, 11 - 15 
lipca, godz. 20.00, Amfiteatr na Jeżowej w Łącku

VII Międzynarodowy  Plener Malarski - 15 lipca,  Staro-
sądecki SOKÓŁ, godz.14.00 – inauguracja Pleneru Malar-
skiego;  18 i 19 lipca, Starosądecki SOKÓŁ - Sympozjum 
Kultur Lokalnych Stary Sącz 2012 z udziałem krytyków 
sztuki i artystów artystów z Chin, Białorusi,  Włoch, Hisz-
panii, Francji i Polski;  27 lipca, Galeria „Pod Piątką”, godz. 
17.00 – Wernisaż wystawy poplenerowej.

Letnie Spotkania z Folklorem  - Cykl koncertów plene-
rowych na rynku Starego Sącza, godz. 18.00: 15 lipca – 
Kapela Kuźnicka; 26 lipca – Koncert zespołu „Spod Kiku-
li”- Laliki, Polska i „Goristsikhe” z Gruzji –uczestnicy  XX 
Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Re-
gionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR;  9 sierpnia - Zespół Pie-
śni i Tańca "Jarosław";  16 sierpnia– Kapela folkowa HUDA-
CY (muzyka Karpat), 25 sierpnia, o godz. 19.00 gra zespół 
folklorystyczny TARKA z Bardejova na Słowacji.

„Cantico delle Creature”  Pieśń Słoneczna, 21 lipca, ko-
ściół św. Trójcy - koncert z okazji 800-lecia założenia za-
konu św. Klary z Asyżu w wykonaniu Grażyny Zielińskiej 
(sopran).

Jarmark Rzemiosła, 26 sierpnia, Rynek Starego Sącza  –  
Impreza plenerowa podczas której można będzie obejrzeć 
i kupić dzieła licznych twórców ludowych i rzemieślników z 
południowo-wschodniej Polski, Słowacji i Węgier.

XX Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów 
Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR w Nowym Sączu, 22 
- 29 lipca - festiwal polskich i zagranicznych zespołów folk-
lorystycznych, reprezentujących różne grupy etniczne re-
gionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich 
kontynentów.

 oprac. JL

Kto wie jak nazywał się pierwszy polski artysta, który 
utrwalił plenerowy obraz Starego Sącza? Twórca ten zo-
stawił ogromny dorobek artystyczny, jaki powstał w wielu 
krajach Europy. Portrety miast wykonał artysta noszący 
imię o historycznym brzmieniu.  Jego oryginalną pracę re-
produkowano w szlachetnej technice graficznej. Pozwoliło 
to patrzeć na obraz Starego Sącza w wielu miejscach na 
świecie. Twórca zostawił ogromny dorobek artystyczny po-
wstawał w wielu krajach Europy. Wspominam o artyście, 
którego nazwisko zapisało się na trwale w historii Starego 
Sącza?  Był wybitnym i wszechstronnym, a jego dorobek 
przechowują i konserwują muzea narodowe i największe 
biblioteki polskie. Na szukanie we własnej pamięci i za-
sobach publicznych miasta otrzymujesz kilka minut. Taka 
chwila refleksji nad prawidłową odpowiedzą to inwestycja, 
która sprawi, że nazwisko autora artysty będzie zapamię-
tane na długo. Rekomenduję interaktywny udział w zda-
rzeniach lipcowego VII MPM. 

Nie odkładaj, drogi Czytelniku czytanego Kuriera, aby 
szukać odpowiedzi? Sięgnij po archiwalne katalogi i al-
bumy sześciu Międzynarodowych Plenerów Malarskich 
w Starym Sączu. One wprowadzą w plenerowy klimat i wy-
wołają ochotę zobaczenia dorobku tegorocznego plene-
ru. Od 14 do 29 lipca 2012 spotykać będziemy artystów 
i przedstawicieli cyganerii. Plenery międzynarodowe to 
oczko w głowie Mariana Nowińskiego, profesora w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie i dziekana wydziału 
Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szko-
le Technik Komputerowych. To on skomponował i zaprosił 
artystów na plener. Podkreśla zawsze, że letnie spotkania 
międzynarodowe malarzy zainicjowała prof. Teresa Plata, 
(żona Mariana), rzeźbiarka, związana ze Starym Sączem 
i Mostkami od urodzenia. 

Międzynarodowy Plener Malarski wzbogaci Stary Sącz 
o znaczącą kolekcję sztuki współczesnej. Regulamin Ple-
neru przewiduje dla Starego Sącza dwie prace od każ-
dego malarza. To znaczące wzbogacenie starosądeckiej 
kolekcji sztuki współczesnej. Obserwatorzy plenerów ma-
larskich korzystają z takich dogodności. Pozwalają one 
wcześnie rozważyć, czy pracę pozyskać razem z nawiąza-
niem znajomości, a może i przyjaźni z artystami, którzy do 
Starego Sącza przyjechali. 

Międzynarodowy Plener Malarski w Starym Sączu wpi-
sany jest w kalendarze wielu artystów w krajach Amery-
ki, Azji i Europy. Spotkaniom malarzy towarzyszą otwarte 
spotkania skoncentrowane na sztuce współczesnej i od-
krywaniu szczegółów twórczości uczestników. W 7 MPM 
spotkania o malarstwie i uczestnikach pleneru będą pro-
wadzili prof. Luisa de Oliveira z Lizbony i niżej podpisany.

Stary Sącz narysował Napoleon Orda ok. 1879. Był rysow-
nikiem wybitnym,  także dokumentalistą architektury pol-
skiej. Rysunki przenosił na kamień Alojzy Misyrowicz (Mi-
sierowicz) a litografie odbijano w Zakładzie Litograficznym 
Maksymiliana Fajansa w Warszawie. Litografia z pierwszej 
emisji jest w Starym Sączu. Przed laty Jacek Lelak kupił  ją 
Warszawie. Była zamieszczona w najcenniejszej pamiątce 
Ordy.  Dwieście sześćdziesiąt rysunków utrwalono jako li-
tografie i opublikowano w albumach, wydanych pod tytu-
łem „Album widoków historycznych Polski".

 władysław serwatowski
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W konkursie wzięło udział 23 
zespołów tanecznych w tym 
tańca nowoczesnego, kla-

sycznego oraz baletu, a także 15 ze-
społów wokalnych z Małopolski. 

Wśród gości, którzy odpowiedzieli na 
zaproszenie do udziału w starosądec-
kim Festiwalu Zespołów Artystycz-
nych byli członkowie Komisji Kultury 
i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu 
Nowosądeckiego: przewodniczący ko-
misji dr Stanisław Węglarz, członko-
wie - Agata Król-Mirek i Adam Mazur 
oraz dyrektor Wydziału Edukacji, Kul-
tury i Sportu Zbigniew Czepelak. 

Jury w składzie: Marta Leśniak, Ka-
tarzyna Bodziony, Krzysztof Szewczyk 
i Jarosław Kuśnierz przyznali następu-
jące nagrody:

GRAND PRIX otrzymał Zespół wo-
kalno-instrumentalny „Grooveko-
jad” Powiatowy    Młodzieżowy Dom 
Kultury w Starym Sączu. 

W kategorii Zespołów Wokalnych I 
miejsca otrzymali: - „Triola” Powiato-
wy Młodzieżowy Dom Kultury w No-
wym Targu, „Sway” Młodzieżowy Dom 
Kultury w Gorlicach, Studio Piosenki 
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultu-
ry w Starym Sączu; II miejsca: „Trio” 
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 
„Krzesławice” w Krakowie, „Canto” 
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 
„Krzesławice” w Krakowie, „Traykoty” 
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 
w Starym Sączu. 

W kategorii Tańca Klasycznego I 
miejsce zdobył „Piruet” Młodzieżowy 
Dom Kultury w Krakowie, II - „Scena 
Ruchu” Młodzieżowy Dom Kultury w 
Krakowie, III – „Arabeska” Młodzieżo-
wy Dom Kultury w Krakowie. 

Specjalne Wyróżnienie przyzna-
no Dziecięcemu Zespołowi Folklo-
rystycznemu „Lajkoniki” Młodzie-
żowy Dom Kultury Dom Harcerza w 
Krakowie.

W kategorii Tańca Nowoczesnego I 
miejsca zdobyli: Młoda Akademia Tań-
ca gr. II Młodzieżowy Dom Kultury w 
Krakowie, „Best” Powiatowy Młodzie-
żowy Dom Kultury w Starym Sączu, 
„Like This Crew” Młodzieżowy Dom 
Kultury Dom Harcerza w Krakowie, 
„Alibi” Powiatowy Młodzieżowy Dom 
Kultury w Starym Sączu; II miejsca: 
„Broker” Młodzieżowy Dom Kultury w 
Gorlicach, „Be free mini” Młodzieżowy 
Dom Kultury w Gorlicach, „Allegro” gr. 
I Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultu-
ry w Starym Sączu; III miejsca: Młoda 
Akademia Tańca gr. III Młodzieżowy 
Dom Kultury w Krakowie, „Babeczki i 
Spółka” Powiatowy Młodzieżowy Dom 
Kultury w Starym Sączu, „Allegro” gr. 
II Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultu-
ry w Starym Sączu, „Ups” Powiatowy 
Młodzieżowy Dom Kultury w Starym 
Sączu.

W kategorii Zespołów wokalno-in-
strumentalnych I miejsca zdobyli: 
„Green Temper” Młodzieżowy Dom 
Kultury w Gorlicach, „Karolina Band” 
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 
w Nowym Targu; II miejsca „Bąbelsi” 
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultu-
ry w Starym Sączu, „KNT” Powiatowy 
Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym 
Targu, „Faded-Day” Powiatowy Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Starym Są-
czu; III miejsce Zespół instrumentalny 
„Instrumental Band” Powiatowy Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Starym Są-
czu. Zwycięzcom gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów!

W Starosądeckim Kinie Sokół odbył się XXIX Wojewódzki Festiwal Ze-
społów Artystycznych im. Jana Joachima Czecha. Dyrektorem arty-
stycznym konkursu był Józef Puścizna - dyrektor Powiatowego Młodzie-
żowego Domu Kultury w Starym Sączu.

XXIX Wojewódzki Festiwal Zespołów Artystycznych 
im. Jana Joachima Czecha

Moc nagród 
Szlifowanie talentów 

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady 
Sari w Starym Sączu rozpoczę-

ło realizację projektu pn. Aktyw-
nie przez ferie współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt obejmuje praktyczne zajęcia z 
technik fotografii, obróbki zdjęciowej 
oraz dziennikarstwa. Zajęcia prowa-
dzone są w Galerii pod Piątką, w sta-
rosądeckim Sokole oraz w profesjonal-
nym studiu fotograficznym w Nowym 
Sączu, gdzie każdy z uczestników ma 
możliwość udziału w prawdziwej sesji 
zdjęciowej. Na zakończenie projektu 
przewidziany jest wernisaż prac oraz 
wydanie turystycznego przewodnika 
po gminie, oczywiście ze zdjęciami i 
informacjami przygotowanymi przez 
uczestników projektu. 

Młodzi fotograficy i dziennikarze mają 
również możliwość obcowania z arty-
stami podczas najważniejszych im-
prez odbywających się w Starym Są-
czu. Pierwsza grupa (lipcowa) już 
szlifuje swoje umiejętności. Można 
ich sptokać z aparatami szukającymi 
"najlepszych ujęć" do swoich prac. Po-
niżej prezentujemy jedną z nich – au-
torstwa Karoliny Florek. Druga (sierp-
niowa) grupa rozpocznie zajęcia już od 
30 lipca. Dla gimnazjalistów mamy do-
brą wiadomość! Są jeszcze ostatnie 
wolne miejsca w grupie sierpniowej 
dla chłopców - gimnazjalistów z terenu 
gminy Stary Sącz. Zainteresowanych 
zapraszamy do Starosądeckiego So-
koła w godz. 8.00 - 15.00 po więcej in-
formacji. (WW)
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Zawody siłaczy

Wojciech WaliszeWski

W piątek 11 maja odbyły się w Starym Sączu zawody młodych siłaczy 
„Mini Strong Man” o Puchar Starosty Nowosądeckiego, polegające na 
dźwiganiu i przemieszczaniu przedmiotów o dużej masie. Zawody pro-
wadził i sędziował Tomasz Kowal. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Starym Sączu odbył się I 

Turniej Mini Strong Man o Puchar Sta-
rosty Nowosądeckiego Jana Golon-
ki. Celem imprezy było propagowanie 
wśród młodzieży aktywnego stylu życia 
oraz popularyzacja sportów siłowych. 
W turnieju wzięło udział pięć szkół po-
nadgimnazjalnych z terenu powiatu 
nowosądeckiego.

Każda ze szkół wystawiła dwuosobową 
drużynę. Młodzi rywalizowali w sześciu 
konkurencjach: spacerze farmera, spa-
cerze buszmena, wadze płaczu, mar-
twym ciągu na axel gryfie, zegarze oraz 
uchwycie Herkulesa. Pomimo tego, że 
był to turniej mini strong man –czyli 
chłopcy podnosili nieco mniejsze cięża-
ry niż ma to miejsce na profesjonalnych 
zawodach, to i tak uzyskiwali bardzo 
dobre wyniki. Zawody były przeprowa-
dzane na profesjonalnym sprzęcie, na 
którym na co dzień startują zawodowi 
siłacze Polski. Nad bezpieczeństwem 
młodych sportowców czuwała: dok-
tor Anna Biel oraz pielęgniarka Teresa 
Marczyk. Sędzią głównym zawodów był 
Tomasz Kowal - jeden z najsilniejszych 
ludzi w naszym kraju, zdobywca wielu 
trofeów na arenie krajowej i między-
narodowej. Krynicki strong man już po 
raz czwarty gościł w ZSP w Starym Są-
czu. Poprzednio (2010 r.) uczestniczył 
w koncercie charytatywnym, dwukrot-
nie prowadził i sędziował mistrzostwa 
szkoły w trójboju siłowym oraz był go-
ściem podczas specjalnego spotkania 
z młodzieżą szkolną w starosądeckim 
kinie Sokół.

Gościem zawodów był również Bartło-
miej Maciuszek - mieszkaniec Juraszo-
wej, uczeń II klasy Technikum Informa-
tycznego w Zespole Szkół Zawodowych 
w Podegrodziu, który zmaga się z cho-
robą nowotworową. W kwietniu 2012 
roku został zorganizowany koncert 
charytatywny, podczas którego były 
zbierane fundusze na leczenie młode-
go informatyka. W akcję tę włączył się 

również krynicki strong man. Wielką 
pasją Bartka jest fotografia - Tomasz 
Kowal zaprosił go na starosądecką im-
prezę, aby mógł dokumentować prze-
bieg zawodów.

Nad imprezą patronat objęło Staro-
stwo Powiatowe w Nowym Sączu, któ-
re ufundowało puchar za I miejsce w 
klasyfikacji drużynowej i nagrody rze-
czowe. Jacek Lelek - burmistrz Mia-
sta i Gminy Starego Sącza wręczył 
nagrodę dla zwycięzcy w klasyfikacji 
indywidualnej.

Impreza nie mogła by się odbyć gdyby 
nie wsparcie finansowe wielu firm i in-
stytucji z terenu Starego Sącza i oko-
lic: wszyscy startujący zawodnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, puchary 
oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe za-
równo w klasyfikacji drużynowej jak i 
indywidualnej. 

Młodzi siłacze ambitnie rywalizowa-
li podczas trwania całego turnieju, 
a wyniki końcowe przedstawiały się 
następująco:

Klasyfikacja indywidualna
1. Jarosław Łękawski – ZSP Stary Sącz
2. Błażej Brzeczek – ZS Łącko
3. Mariusz Tokarczyk – ZSP Stary Sącz

4. Konrad Królikowski – ZSP Krynica 
Zdrój 5. Mirosław Zabrzeski – ZS Łąc-
ko 6. Jakub Janczyk – ZS nr 1 Nowy 
Sącz 7. Artur Węs – ZSP Krynica Zdrój 
8. Krzysztof Luberda – ZSE-M Nowy 
Sącz 9. Jakub Filip – ZSE-M Nowy Sącz 
10. Adrian Ciureja – ZS nr 1 Nowy Sącz

Klasyfikacja drużynowa
1. ZSP Stary Sącz
2. ZS Łącko
3. ZSP Krynica Zdrój
4. ZSE-M Nowy Sącz
5. ZS nr 1 Nowy Sącz 

Po zakończeniu zmagań sportowych 
każdy mógł otrzymać autograf od Ko-
wala i zrobić sobie z nim zdjęcie. 

Oprawę muzyczną imprezy zapewnił 
Andrzej Chlipała - DJ WAC. Wystąpiła 
także męska grupa break dance „Scre-
amo Trickz” pod kierownictwem An-
drzeja Steca oraz żeński zespół tańca 
nowoczesnego „Best” reprezentujący 
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury 
w Starym Sączu pod opieką Renaty Se-
tlik. Pomysłodawcami i organizatorami 
imprezy byli nauczyciele wychowania 
fizycznego Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Starym Sączu: Ryszard 
Gądek, Marcin Bochniarz oraz Jakub 
Bober.

Mini Strong Man w Starym Sączu
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W dniu 02.06.2012r. funkcjonariusze PSG w Piwnicznej – Zdroju brali udział w „XIV Mistrzostwach Polski Le-
śników w Biegu na Orientację”. Zawody zorganizowało Nadleśnictwo Stary Sącz pod patronatem Dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Impreza odbyła się w kompleksie leśnym na Górze Par-
kowej w Starym Sączu. Placówkę SG  w Piwnicznej – Zdroju reprezentowali: Komendant PSG ppłk SG Adam Jo-
pek,  Z-ca Komendanta PSG mjr SG Krzysztof Janus, st. chor. SG Jan Kurzeja, sierż. sztab. SG Wojciech Dobosz oraz 
plut. SG Michał Tokarczyk z Pododdziału Odwodowego (Reprezentacyjnego). W zawodach wzięło udział kilkana-
ście drużyn z całej Polski wystawionych przez Regionalne Lasy Państwowe, Nadleśnictwa, Policję, Straż Pożarną, 
Straż Leśną oraz Straż Graniczną. Wszyscy uczestnicy mieli do pokonania pięciokilometrowy odcinek, a ponadto 
do odnalezienia i potwierdzenia  było osiem punktów kontrolnych. Ceremonia zakończenia zawodów i ogłoszenia 
wyników odbyła się na starosądeckim rynku. Okolicznościowe puchary, dyplomy wręczył Dyrektor Regionalnych 
Lasów Państwowych w Krakowie Stanisław Sennik oraz Z-ca Komendanta w Piwnicznej – Zdroju mjr SG Krzysztof 
Janus.    

Mistrzostwa w bieganiu
Leśnicy, strażacy, policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej w starosądeckim biegu na orientację
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8 lipca zakończył się 34. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, który 
przez ostatnie dwa lata był realizowany w ramach projektu Kontrasty 
muzyczne Europa i Azja. Przez 7 dni Stary Sącz należał do artystów mu-
zycznych z całego świata. W tym roku nie zabrakło akcentów indyjskich 
i japońskich, które szczególnie spodobały się publiczności.

Festiwal kontrastów
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