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      Słowem naczelnegoW numerze m.in.

O naszym regionie znowu zrobiło się głośno. Tym razem Europejska Agen-
cja Ochrony Środowiska opublikowała ranking europejskich miast o naj-

wyższym  stopniu  zanieczyszczenia  powietrza. W  pierwszej  dziesiątce,  spo-
śród 386 badanych, znalazło się aż sześć miast z Polski, w tym sąsiedni Nowy 
Sącz. To właśnie tam, przez średnio 127 dni w roku przekraczane są wszel-
kie dopuszczalne normy zanieczyszczeń. W tym miejscu możemy z ulgą ode-
tchnąć pełną piersią. Po pierwsze, badano tylko przekroczenie samych norm, 
a nie wysokość ich przekroczenia, przez co Nowy Sącz przede wszystkim, ale 
i cały region w szczególności nie zajął poczytniejszego wyróżnienia. Po drugie, 
nie badano zanieczyszczeń w mniejszych miastach, dzięki czemu Stary Sącz 
uniknął  miejsca  w  tym  rankingu.  Pomimo  ogólnego  przekonania,  że  niska 
jakość powietrza może powodować  choroby  serca,  zaburzenia  oddechowe, 
raka płuc, problemy z oddychaniem  i  inne schorzenia,  istnieje pewna stała 
grupa współmieszkańców, która tym się nie przejmuje, co widać po wyjątko-
wo brudnych i uporczywie zadymianych, o każdej porze dnia i nocy, kominach. 

Najbardziej do zanieczyszczenia powietrza przykładają się tak zwane źró-
dła niskoemisyjne sadzy i popiołu. To, co palimy w piecach ma więc znaczący 
wpływ na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy. Komisja Europejska 
szacuje, że z powodu zanieczyszczenia powietrza, w 2010 roku w Unii Euro-
pejskiej zmarło przedwcześnie 420 tysięcy osób. Okazuje się jednak, że sta-
rosądeckie powietrze ma  też wpływ na kulturę. W sezonie grzewczym pod-
trute powietrze potrafi przechytrzyć najlepsze filtry i bocznymi zaułkami, bez 
litości i bez biletu, dostać się wprost na koncert do Sokoła. Delikatny aromat 
palonego plastiku w rytm cygańskich pieśni. Czy coś więcej trzeba?

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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23 września po raz 39. w tej kaden-
cji obradowała Rada Miejska 

w starym sączu. W porządku posie-
dzenia były m.in. wystąpienia kierow-
nika delegatury nFZ w nowym sączu 
oraz szefów nZOZ działających w gmi-
nie stary sącz.
Dyskusja o opiece zdrowotnej koncen-

trowała  się  na  zastrzeżeniach  kilkorga 
radnych odnośnie  funkcjonowania Am-
bulatorium Opieki Całodobowej (Nocna 
i  Świąteczna Opieka Zdrowotna) w Ry-
trze,  zabezpieczające  gminy:  Łącko, 
Piwniczna,  Podegrodzie,  Rytro  i  Stary 
Sącz. Mówiono też o trudnym dostępie 
pacjentów do niektórych lekarzy specja-
listów,  np.  kardiologa.  Sprawy w  gestii 
Narodowego  Funduszu  Zdrowia  oma-
wiała  Ewelina Małek  kierująca  delega-
turą NFZ w Nowym Sączu, natomiast le-
karze: Beata Kowalik, Katarzyna Pałka, 
Jadwiga Grądalska i Grzegorz Paleczek 
zarządzający Niepublicznymi Zakładami 
Opieki Zdrowotnej przedstawiali działal-
ność ich przychodni lekarskich. 
W  kolejnym  sprawozdaniu  prezento-

wanym na każdej sesji,  burmistrz Sta-
rego  Sącza,  Jacek  Lelek  przedstawił 
wykaz inwestycji zrealizowanych i reali-
zowanych w tym roku, w sumie o warto-
ści 18 mln zł; kilka zadań zaplanowanych 
na przyszły  rok, na które  już  formalnie 
uzyskano dofinansowanie w kwocie po-
nad 5 mln zł; przebieg  realizacji nowej 
gospodarki odpadami w mieście  i gmi-
nie;  wydarzenia  społeczno-kulturalne 
odbywające się w lecie tego roku. Rada 
podjęła uchwały dotyczące m.in. zmian 
wieloletniej  prognozy  finansowej  i  bu-
dżetu  Gminy  na  2013  rok,  pobierania 
opłat na placu  targowym przez MZGK, 
rewitalizacji  źródła  „Anna”  -  pomnika 
przyrody nieożywionej w Barcicach (za-
planowanej  przez  Popradzki  Park  Kra-
jobrazowy),  ustanowienia  służebno-
ści  drogowej,  nabycia  nieruchomości 
w Gołkowicach Dolnych, Starym Sączu 
i Myślcu, wydzierżawienia nieruchomo-

ści gruntowych w Starym Sączu pod ga-
raże i kiosk, oddania w najem pomiesz-
czeń  użytkowych  w  budynku Miejskiej 
Przychodni Rejonowej w Starym Sączu, 
nadania odznak „Za zasługi dla Miasta 
i Gminy Stary Sącz” (w związku z jubile-
uszem  Szkoły  Podstawowej  w  Starym 
Sączu).  Na  zaproszenie  przewodniczą-
cej Rady Miejskiej, Ewy Zielińskiej w ob-
radach uczestniczyli  też radni powiato-
wi Stanisław Śmierciak i Marian Kuczaj, 
dyrektorzy  zakładów  i  instytucji  gmin-
nych,  m.in.  dyr.  Szkoły  Podstawowej 
w Starym Sączu, Zdzisław Wojnarowski. 
Była też delegacja mieszkańców Stare-
go Sącza z podziękowaniami za moder-
nizację ul. Witosa.
Natomiast  21  października  w  kinie 

Sokół odbyło się 40. posiedzenie Rady 
Miejskiej w starym sączu  poświęco-
ne  przede  wszystkim  instytucjom  kul-
tury działających na terenie gminy Sta-
ry Sącz. Na początku burmistrz Starego 
Sącza, Jacek Lelek przedstawił w formie 
prezentacji  najważniejsze  realizowane 
zadania: rozstrzygnięcia przetargów na 
budowę biblioteki w Gołkowicach i świe-
tlicy  wiejskiej  w  Popowicach,  ostatnie 
remonty  odcinków  150-300  metrów 
dróg w  Przysietnicy,  Gołkowicach,  Bar-
cicach,  Gaboniu-Praczce,  Popowicach 
i ul. Jana Pawła II (boczna), projektowa-
nych  przez  RZGW  pracach  na  ciekach 
wodnych w Gminie, o otwarciu ofert zło-
żonych  na  „zimowe  utrzymanie  dróg” 
i  o wdrażaniu  tzw.  ustawy  śmieciowej. 
Informację o swojej działalności złożyła 
też przewodnicząca Rady, Miejskiej Ewa 
Zielińska. Wyjątkowo nie było na tej se-
sji interpelacji i zapytań od radnych, jak 
też zapytań od sołtysów i przewodniczą-
cych  osiedli.  W  ostatnim  okresie  oby-
wały  się  zebrania  mieszkańców,  więc 
można  było  na  nich  omawiać  bieżące 
sprawy. 
Obszernym fragmentem sesji były in-

formacje  dyrektorów  instytucji  kultury 
działających na terenie gminy, składane 

przez Wojciecha Knapika - dyr. Centrum 
Kultury i Sztuki im. Ady Sari, Marię So-
sin - dyr. Powiatowej i Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazieli-
cha oraz Józefa Puściznę - dyr. Powiato-
wego Młodzieżowego Domu Kultury. 
Rada  podjęła  uchwały m.in.  w  spra-

wie  zmian  wieloletniej  prognozy  finan-
sowej  oraz  budżetu  gminy  Stary  Sącz; 
nadania  odznaki  „Za  zasługi  dla  Mia-
sta  i Gminy Stary Sącz”;  przystąpienia 
gminy  Stary  Sącz  do  realizacji  dwóch 
projektów partnerskich w  ramach Pro-
gramu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, 
Działanie  9.5  Oddolne  inicjatywy  edu-
kacyjne na obszarach wiejskich, finan-
sowanych  ze  środków  Europejskiego 
Funduszu Społecznego; wyrażenia woli 
przystąpienia  do  opracowania  i  wdra-
żania  „Planu  gospodarki  niskoemisyj-
nej”; powierzenia Burmistrzowi Starego 
Sącza uprawnienia do ustalenia wyso-
kości opłat za amatorski połów ryb na 
terenie „Dużego Stawu” w wodach bę-
dących  własnością  gminy  Stary  Sącz; 
nadania  nazwy  ulicy  w  Starym  Sączu; 
zmiany  „Miejscowego  planu  zagospo-
darowania przestrzennego Miasto Stary 
Sącz – Plan Nr 6”, przyjętego uchwałą 
Nr  XXX/327/04  Rady Miejskiej  w  Sta-
rym  Sączu  30  grudnia  2004  r.;  odda-
nia w  najem pomieszczeń  garażowych 
w piwnicach budynku Ośrodka Zdrowia 
w Barcicach; wydzierżawienia nierucho-
mości  gruntowych  położonych  w  Sta-
rym Sączu – na ogródek przydomowy; 
wydzierżawienia nieruchomości grunto-
wej położonej w Starym Sączu – na cel 
rolny  (4 uchwały); wydzierżawienia nie-
ruchomości gruntowej położonej w Sta-
rym  Sączu  –  pod  istniejący  garaż  (19 
uchwał);  wydzierżawienia  nieruchomo-
ści  gruntowej  położonej  w  Starym  Są-
czu – na prowadzenie działalności w za-
kresie obrotu zwierzętami hodowlanymi 
i rzeźnymi. Treść uchwał dostępna jest 
w biurze Rady Miejskiej, Stary Sącz, ul. 
Batorego 25 oraz w BIP. (RK)
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nAKłAd 1.500 ezgemplarzy

Liczba, która cieszy

10.000 m2

będzie  wynosić  powierzchnia 
utwardzonych  terenów  handlowych 
na przebudowanym placu targowym 
w Starym Sączu, ul. Wielki Wygon.

XXXIX i XL sesja Rady Miejskiej 

Dyskusja o opiece zdrowotnej i kulturze
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InFORMACJE Z REGIOnU

Zadanie  pod  nazwą  „Poprawa  wa-
runków komunikacyjnych oraz bez-

pieczeństwa  poprzez  modernizację 
drogi gminnej nr 294204K Stary Sącz 
rondo-Gołkowice Dolne" zajęło drugie 
miejsce  wśród  sześćdziesięciu  wnio-
sków  z  Małopolski  na  liście  rankin-
gowej  projektów  rekomendowanych 
do  dofinansowania  przez  Minister-
stwo  Administracji  i  Cyfryzacji.  Pro-
gram  służący  poprawie  bezpieczeń-
stwa  użytkowników  dróg  lokalnych 
realizowany  jest po  raz piąty  i  cieszy 
się dużą popularnością wśród samo-
rządów, o czym świadczy ilość składa-
nych wniosków.
Projekt  gminy  Stary  Sącz  zakłada 

przebudowę  skrzyżowania  w  formie 
ronda w Gołkowicach Dolnych, skrzy-
żowania  z  ul.  Źródlaną,  przebudowę 
poboczy,  wykonanie  ścieżki  rowero-

wej  i chodników na niektorych odcin-
kach, wzmocnienie nawierzchni jezdni 
na wiadukcie  kolejowym oraz  na  od-
cinku  drogi  w  Gołkowicach  Dolnych 
poprzez  frezowanie,  ułożenie  geo-
siatki  i  wykonanie  warstwy  wiążącej 
i  ścieralnej  z  mieszanki  mineralno-
-bitumicznej, montaż poręczy separu-
jących  przy  chodnikach  oraz  remont 
obiektu mostowego na rzece Dunajec 
o długości 150 metrów. Zakres robót 
obejmuje również poprawę odwodnie-
nia drogi w Gołkowicach Dolnych. Bur-
mistrz Jacek Lelek nie kryje zadowole-
nia z wysokiej lokaty wniosku Starego 
Sącza na liście projektów rekomendo-
wanych  do  dofinansowania:  - To na-
prawdę bardzo dobra wiadomość dla 
mieszkańców i kolejny dowód naszej 
skuteczności w pozyskiwaniu środ-
ków zewnętrznych – mówi.

Trzy miliony na drogi
Gmina Stary Sącz otrzyma kolejne 3 miliony złotych na poprawę wa-
runków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez moderniza-
cję drogi gminnej od ronda im. Jana Pawła II do Gołkowic Dolnych. 
Wszystko w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2010-
2015, czyli tzw. schetynówek.  

WOJCIECH WALISZEWSKI

Nowa targowica
Dobiegają końca prace związa-
ne z modernizacją starosądeckie-
go targowiska, na które w zeszłym 
roku udało się gminie Stary Sącz po-
zyskać okrągły 1 milion złotych dofi-
nansowania z programu PROW „Mój 
Rynek”.

W  ramach  realizowanego  zadania 
plac  targowy  został  dostosowany  do 
wymogów  Ministra  Rolnictwa  i  Roz-
woju  Wsi  i  jest  podzielony  na  strefy 
handlowe  różniące  się  rodzajem ofe-
rowanego do  sprzedaży  towaru. Mię-
dzy  innymi:  strefa  handlu  płodami 
rolnymi, drobiem i artykułami drobiar-
skimi,  sprzętem  rolniczym, wyrobami 
rzemieślniczymi i odzieżą, handlu me-
blami, handlu zwierzętami.
Odnowiony  został  obiekt  zaplecza 

sanitarno – magazynowego, który wy-
posażono w pomieszczenia higienicz-
no - sanitarne w tym również z dostęp-
nością  dla  osób  niepełnosprawnych. 
Powstały nowe wiaty, rozkładane stra-
gany, namioty, stoły  i  taborety. Wiaty 
i  zadaszenia  przy  stanowiskach  sa-
mochodów  do  handlu  zwierzętami 
mają  konstrukcje  szkieletowe  z  da-
chami  blaszanymi  dwuspadowymi 
w kolorze ciemnozielonym. Rampa do 
rozładunku zwierząt ma podest z de-
sek dębowych  impregnowanych  i ba-
lustradę stalową. 
Cały plac jest ogrodzony, natomiast 

strefa handlu zwierzętami oraz wybie-
gu do prezentacji koni posiada drew-
niane  „ogrodzenie  pasterskie”  o  wy-
sokości  około  1,5  metra.  Pozostaną 
dwa  istniejące  wjazdy  na  plac:  z  ul. 
Braterstwa  Ludów  (bez  zmian),  dru-
gi  z  ul.  Wielki  Wygon  (z  przebudową 
wjazdu).  Przy  tej  ulicy  zaprojektowa-
no  duży,  80  stanowiskowy  parking 
dla  klientów  z  trzecim bezpośrednim 
wjazdem  na  plac,  który może  służyć 
jako wjazd awaryjny. 
Przebudowana  została  także  sieć 

wodociągowa,  kanalizacja  sanitarna 
wewnętrzna  oraz  kanalizacja  desz-
czowa. Rozbudowana została również 
sieć i instalacja elektryczna. (WW)

Pieniądze z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
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A to ciekawe...

Kasia dla Szymka
Starosądecka aktorka, Kasia Zieliń-
ska ponownie włączyła się w akcję 
zbiórki funduszy na kolejną opera-
cję dla 10-letniego Szymona Jawo-
ra, który urodził się z wadą serca. 
Szymon może być  operowany w nie-
mieckim Munster, pod czujnym okiem 
znakomitego  chirurga  -    profesora 
Edwarda  Malca.  Termin    wyznaczo-

no  na  pierwszy 
kwartał  2014 
roku.  Każdy 
z  nas  może  po-
móc  rodzicom 
Szymona,  by 
wspólnie  zebrać 
ponad  100  ty-
sięcy  zł.,  które 
trzeba  wpłacić 
na  konto  kliniki. 
Zbiórkę  pienię-
dzy prowadzi Sursum Corda. (WW)
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  Z ławy poselskiej...

Jak  wiadomo,  poseł  Marian  Cycoń  pracuje  w  Komi-
sjach  Infrastruktury  i Mniejszości Narodowych  i Etnicz-
nych. Interesują go również sprawy małopolskiego rolnic-
twa i jego problemy. Stąd kolejne interpelacje poselskie 
do  Stanisława  Kalemby,  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwo-
ju Wsi. W  interpelacji  dotyczącej możliwości  odbudowy 
tradycji  hodowli  owiec w poseł  pytał,  czy  resort  podej-
mie prace nad stosownymi projektami ustaw bądź  roz-
porządzeń, które pozwolą w niedalekiej przyszłości od-
budować tradycje hodowli owiec w Polsce, zwłaszcza na 

terenach górskich, i czy polscy hodowcy i rolnicy chcący zajmować się ho-
dowlą owiec mogą liczyć na to, że państwo pomoże im – poprzez programy 
promujące wyroby pochodzenia owczego. Poseł proponował także zbudo-
wanie programu promującego zdrową żywność z owczego mleka i mięsa. 
Druga interpelacja dotyczyła sadownictwa, a konkretnie produkcji jabłek. 
Tutaj  pytania  dotyczyły możliwości  uzyskania  przez  Polskę  pozycji  lidera 
także w kategorii jabłek deserowych. Marian Cycoń nie zaniedbuje również 
spraw najistotniejszych dla  regionu, mianowicie  dotyczących  transportu. 
Skierował do odpowiednich resortów kolejne interpelacje poselskie, m.in 
dotyczącą drogi krajowej nr 75 i budowy linii kolejowej Kraków – Podłęże/
Piekiełko. Przyczynkiem do nieco innego podejścia do tematu była „Stra-
tegia Rozwoju Kraju 2020”, a w szczególności zawarte w niej zwiększenie 
spójności  terytorialnej Polski. Podczas 52. posiedzenia Sejmu poseł Ma-
rian Cycoń przedstawiał stanowisko klubowe do sprawozdania Komisji In-
frastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym oraz ustawy o dozorze  technicznym. Poselski projekt dotyczył 
przeniesienia  uprawnień ministra  właściwego  ds.  transportu  w  zakresie 
homologacji na Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego i jest im-
plementacją dyrektyw europejskich. Powierzenie obowiązku sprawozdaw-
czego posłowi to wyraz uznania dla jego prac w Komisji Infrastruktury.

Działalność poselska obejmuje oczywiście nie tylko pracę sejmową, po-
seł uczestniczył również w obchodach 20-lecia działalności Związku Gmin 
Jeziora  Rożnowskiego  połączonego  z  uroczystym  otwarciem  wybrzeża 
w Bartkowej po rekultywacji. Wziął także udział w największej w Małopol-
sce imprezie rolniczej: Agropromocja 2013, złożył hołd patriotom podczas 
uroczystości związanych z 74. rocznicą utworzenia Polskiego Państwa Pod-
ziemnego i 69. rocznicą powstania 1. Pułku Strzelców Podhalańskich Armii 
Krajowej oraz uczestniczył w Dniu Sybiraka. Skorzystał również z zaprosze-
nia rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i uczestniczył w rozpoczęciu 650 
roku akademickiego na tej uczelni. Bardzo istotnym punktem działalności 
w regionie było uczestnictwo 18 października w debacie i spotkaniu przed-
stawicieli  samorządów  i  przedsiębiorców  z  parlamentarzystami  wszyst-
kich opcji politycznych oraz ministrem pracy i polityki społecznej - Włady-
sławem Kosiniakiem Kamyszem. Wywiązała się długa dyskusja dotycząca 
głównie rynku pracy i wciąż wysokiego w kraju bezrobocia. Samorządowcy 
byli ciekawi jakie są plany ministerstwa na nadchodzące lata, jeśli chodzi 
o programy aktywizujące zawodowo osoby bezrobotne, w tym długotrwa-
le bezrobotne. Parlamentarzystów pytano najczęściej o budowanie silnej 
grupy  wspierającej  w Warszawie  inicjatywę  szerszego,  komunikacyjnego 
otwarcia Małopolski na cały kraj. Padały pytania o rzeczywiste  i możliwe 
terminy realizacji inwestycji takich jak: szybka kolej z Krakowa do Nowego 
Sącza i na Ziemię Limanowską z nowoczesnym rozgałęzieniem w kierunku 
Gorlic, obwodnice miast, droga krajowa nr 75 z Brzeska przez Nowy Sącz 
do Krynicy i dalej do granicy państwa. Pytano również o powodzenie tzw. 
paktu sądeckiego, który został podpisany przez niemal wszystkich samo-
rządowców i parlamentarzystów.
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Przyjacielskie spotkanie
W Domu Pielgrzyma „Opoka” w Sta-
rym Sączu odbyła się konferencja 
podsumowująca projekt „Stary Sącz 
– Lewocza letnie spotkania z muzy-
ką i tradycją”. W spotkaniu wzięły 
udział osoby zaangażowane w pro-
jekt, zaproszeni goście oraz burmi-
strzowie obu miast partnerskich: 
Jacek Lelek i Miroslav Vilkovský. 

W  spotkaniu  odbywającym  się 
w przyjacielskiej atmosferze, z udzia-
łem  kapeli  góralskiej,  wzięły  udział 
osoby  zaangażowane  w  projekt  i  za-
proszeni  goście  z  Polski  i  Słowacji 
z miast: Stary Sącz, Lewocza, Lipow-
ski  Hradok  i  kilku  innych miejscowo-
ści.  Burmistrzowie  Starego  Sącza 
i Lewoczy:  Jacek Lelek  i Miroslav Vil-
kovský  dzielili  się  spostrzeżenia-
mi  z  realizacji  ostatniego  projektu 
i wspominali szereg konstruktywnych 
działań w okresie oficjalnej dziesięcio-
letniej współpracy miast, odbywającej 
się we współpracy i przyjaźni. Projekt 
został podsumowany w formie ponad 
stu  trzydziestu  slajdów  zgromadzo-
nych  w  multimedialnej  prezentacji, 
z dokumentacją faktograficzną, ubar-
wioną żartobliwym komentarzem.

Miłym  akcentem  było  wyróżnienie 
i  uhonorowanie  kilku  uczestników 
konferencji  reprezentujących  obie 
strony  polsko-słowackiego  pograni-
cza  oryginalnymi  medalami  własno-
ręcznie  wykonanymi  na  warsztatach 
osób  niepełnosprawnych,  które  były 
jednym  z  elementów  tego  projektu. 
Przypomnijmy, projekt ten składał się 
z kilku dużych imprez prezentujących 
dorobek  kulturowy w Beskidach  i  na 
Spiszu,  cieszących  się  wielkim  po-
wodzeniem wśród publiczności  przez 
całe lato 2013 roku.

Pierwszym medialnym, trwałym pro-
duktem w  ramach projektu było uru-
chomienie  strony  internetowej www.
letniespotkania.eu, która do tej pory 
zarejstrowała  ponad  87  tysięcy  od-
słon. (RK)
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Tablice interaktywne dla szkół

W poprzednim roku szkol-
nym burmistrz starego są-

cza, Jacek Lelek przydzielił środ-
ki finansowe w budżetach szkół 
i tym samym wzbogacił jednostki 
oświatowe o nowoczesne pomoce 
dydaktyczne. 

Dzięki  zwiększonym  środkom  fi-
nansowym  w  ubiegłym  roku  szkol-
nym  jednostki  oświatowe  w  gminie 
Stary Sącz zakupiły 22 tablice  inte-
raktywne, które stają się narzędziem 
skutecznej  edukacji,  jak  również 
motywacją  do  nauki  dla  uczniów. 
W najbliższym czasie planowany jest 
zakup  kolejnych  12  tablic  interak-
tywnych  wraz  z  oprogramowaniem. 
Szkoły  również  doposażyły  pracow-
nie  w  dodatkowy  sprzęt  kompute-
rowy. W ostatnich miesiącach zaku-
piono 12 laptopów oraz 24 zestawy 
komputerowe  stacjonarne.  -  W do-
bie cyfryzacji tablice multimedialne 
to nie moda, ale nieodzowne narzę-
dzie uatrakcyjniające zajęcia. Oczy-
wiście, nie są one panaceum na 
zdobycie wszelkiej wiedzy. Jednak 
dzięki tym narzędziom nauczyciel 
w obrazowy sposób może przekazać 
wiedzę uczniom, a uczniowie w przy-
jemny i zrozumiały sposób poznać 
i ją przyswoić. Wykorzystanie tabli-
cy interaktywnej daje nauczycielom 
dużą elastyczność w przygotowaniu 
materiałów do lekcji bez koniecz-
ności przechodzenia z uczniami do 
pracowni komputerowej -  dodaje 
Barbara Porębska, dyrektor Zespołu 
Obsługi  Finansowo  -  Administracyj-
nej Szkół w Starym Sączu.

W  ubiegłym  roku  szkolnym  rów-
nież Szkoła Muzyczna w Starym Są-
czu  doposażyła  swoją  bazę  dydak-
tyczną  o  dodatkowe  instrumenty 
muzyczne  i  sprzęty  audiowizualne, 
przeznaczając  na  ten  cel  blisko  20 
tys  zł.  Zakupione  wyposażenie  ma 
na celu służyć efektywnemu kształ-
ceniu uczniów. 

Nowe technologie w służbie edukacji

Prowadzenie polityki edukacyjnej jest jednym z  ważniejszych zadań wyko-
nywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki przeznaczone 
na edukację stanowią najbardziej znaczącą pozycję w budżecie samorządu, 
natomiast podejmowane decyzje wpływają na przyszłe losy całej społeczno-
ści lokalnej i każdego mieszkańca. 

WOJCIECH WALISZEWSKI

Barbary Porębskiej - dyrektor Zespołu Ob-
sługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w 
Starym Sączu.

Na jakich przedmiotach wykorzy-
stywane są przede wszystkim 

tablice multimedialne?
Większość  zakupionych  tablic  in-

teraktywnych  ma  swój  zestaw  go-
towych narzędzi pozwalający na za-
łączenie  ilustracji,  animacji,  filmów 
oraz  plansz.  Nauczyciele  przygoto-
wują materiały do różnych zajęć lek-
cyjnych  z  wykorzystaniem  tablicy 
interaktywnej,  niejednokrotnie  ko-
rzystając z zasobów wortali  i porta-
li internetowych. Ponadto w ramach 
realizowanych  projektów  unijnych 
do szkół  zostały  już  zakupione pro-
gramy  specjalistyczne  wspomaga-
jące  pracę  nauczyciela  tj.  program 
do dysleksji, dyskalkulii, wspomaga-
jące pracę  logopedy, programy uła-
twiające zdobycie umiejętności ma-
tematycznych,  do  języka  polskiego, 
przyrody, a także geografii. 

Na czym polega przewaga tablic 
multimedialnych nad tradycyjnymi 
formami nauczania?
Jednym  z  priorytetów  Państwa 

w  zakresie  edukacji  w  najbliższych 
latach jest większy nacisk na cyfry-
zację szkół. Nasze dzieci  i młodzież 
są  pokoleniem  cyfryzacji,  telefony, 
tablety,  laptopy  są  dla  nich  narzę-
dziami,  z  którymi  stykają  się na  co 
dzień  od  najmłodszych  lat.  Narzę-
dzie,  jakim  jest  tablica  interaktyw-
na,  ułatwia  łączenie  tradycyjnego 
wykładu  z  prezentacją  materiałów 
multimedialnych,  jakimi  dysponu-
je  nauczyciel.  Korzystanie  z  tablicy 
umożliwia  uczniom  nie  tylko  obser-
wację,  mogą  też  działać,  rozwiązy-
wać zadania, wykonywać ćwiczenia, 

pozwalają uczniom wchodzić w  róż-
norodne  interakcje  z  wyświetlanym 
materiałem. W czasie zajęć nauczy-
ciel  nie  podaje  uczniom  informacji 
i  gotowych  sposobów  na  rozwiąza-
nie  problemów,  ale  ukierunkowuje 
ich  pracę  na  samodzielne  poszuki-
wanie  odpowiedzi  poprzez  wykona-
nie przygotowanych ćwiczeń. Uczeń 
poprzez  doświadczanie,  odkrywa-
nie, przeżywanie, działanie szybciej 
przyswaja  wiedzę,  pozwala  na  lep-
sze  zrozumienie  poznawanych  tre-
ści,  doskonalenie  umiejętności,  sa-
tysfakcji  z  realizowanych  zadań, 
większe  zainteresowanie,  motywa-
cję oraz zaangażowanie do nauki.

Jak powinna wyglądać nowoczesna 
szkoła XXI wieku?

Powinna być otwarta na innowa-
cje – zarówno w świecie technologii, 
jak i procesów nauczania i uczenia 
się. Współczesna edukacja powin-
na wychodzić naprzeciw cyfrowemu 
światu, w którym funkcjonują na co 
dzień uczniowie. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu nauka będzie bardziej inte-
resująca dla uczniów, którzy, mam 
nadzieję, będą coraz bardziej zmo-
tywowani do zdobywania wiedzy. 
Musimy jednak pamiętać, że po-
czątkiem i końcem wszystkich za-
mierzeń edukacyjnych nie są tylko 
technologie informacyjno - komuni-
kacyjne. W centrum szkoły XXI wie-
ku znajduje się uczeń. Dlatego też 
przekaz, który do niego wysyłamy, 
powinien być dopasowany do jego 
możliwości, ale i różnych preferen-
cji, o czym należy bezwzględnie 
pamiętać. 
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Biblioteka do "Rolnika" 
Niebawem siedziba Powiatowej 
i Miejsko Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Starym Sączu z loka-
lu położonego tuż przy Urzędzie 
Miejskim na ul. Stefana Batore-
go przeniesie się na ul. Mickiewi-
cza – do budynku po dawnej szkole 
rolniczej.

Budynek  przy  ul.  Mickiewicza  naj-
pierw  zajmowała  szkoła  rolnicza, 
a  po  reformie  edukacyjnej  w  1997 
roku  Zespół  Szkół  nr  2.  W  2011 
roku  radni  powiatu  nowosądeckie-
go  zdecydowali  o  połączeniu  pla-
cówki  z  Zespołem  Szkół  Drzewno 
Mechanicznych  i  Zespołem  Szkół 
Zawodowych  im.  Władysława  Orka-
na w  jeden Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych. - Jest to budynek dosko-
nale położony, z dużym ogrodem, 
odpowiedni na urządzenie Powiato-
wej i Miejsko-Gminnej  Biblioteki Pu-
blicznej. Dzięki przychylności Staro-
sty Nowosądeckiego, Jana Golonki 
jak również Zarządu Powiatu i Rady 
Powiatu budynek został przekaza-
ny gminie Stary Sącz z przeznacze-
niem na urządzenie Biblioteki – pod-
kreśla  Kazimierz  Gizicki,  zastępca 
burmistrza. 
 
Budynek ma stać się siedzibą Powia-
towej  i  Miejsko  Gminnej  Biblioteki 
Publicznej w Starym Sączu - Dzisiaj 
biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie 
pożycza się książki, ale też miejsce 
spotkań towarzyskich i autorskich 
oraz dostępu do nowoczesnych tech-
nologii informacyjnych. Takie nowo-
czesne centrum biblioteczne chce-
my urządzić w tym budynku – dodaje 
burmistrz Jacek Lelek.
 
Najprawdopodobniej  już  w  roku 
2014 nastąpią przenosiny biblioteki. 
Lokal, gdzie obecnie mieści się PiMG 
Biblioteka Publiczna,  stanie  się  sie-
dzibą  Ośrodka  Pomocy  Społecznej, 
zaś budynki OPS-u mają być docelo-
wo przeznaczone na mieszkania so-
cjalne. (WW)
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Kwesta w dniu 
Wszystkich Świętych

Tradycyjnie 1 listopada na obu sta-
rosądeckich cmentarzach  Towa-

rzystwo Miłośników starego sącza 
zorganizowało kwestę na odrestau-
rowanie najcenniejszych pomników. 
W tym roku zebrano 8 696 zł. i 24 
grosze.

Które nagrobki zostaną odnowione z 
tegorocznej kwesty jeszcze nie wiado-
mo, ale jak zapewnia Andrzej Długosz 
–  prezes    Towarzystwa  Miłośników 
Starego  Sącza,  na  obu  cmentarzach 
jest  wiele  pomników,  które  wymaga-
ją renowacji. Ze zbiórki,  jaką przepro-
wadzono w 2012, odrestaurowano ich 
trzy – wszystkie na starym cmentarzu. 
Pierwszy  to  piękny,  strzelisty  nagro-
bek  Marcina  i  Marii  Majewskich  Ko-
sińskich,  który  pod  koniec  XIX  wieku 
„swoim rodzicom ufundowały dzieci w 
dowód głębokiej czci  i miłości”. Drugi 
należy  do  księdza  Ignacyja  Lissaja  – 
kanonika  jubilata  i  spowiednika,  któ-
ry przeżył 90 lat i zmarł w 1894 roku. 
Trzeci to nagrobek Michaliny z Kmieto-
wiczów i Wincentego Sokopów. Pocho-
dzi on z  roku 1927  i  jest przykładem 
tak  zwanego  nagrobka  ślimakowe-
go, których niewiele  już pozostało na 
cmentarzu.
Prace  jak  co  roku  wykonała  Firma 

ARCSTEC  z Nowego Sącza. Całkowity 
koszt robót to 9 tys. 600 zł. i został w 
całości  pokryty  z  funduszów społecz-

nych  zebranych  podczas  ubiegłorocz-
nej kwesty.
1  listopada  tego  roku,  wśród  kwe-

stujących  znaleźli  się  członkowie 
TMSS, samorządowcy  i władze Stare-
go  Sącza.  Przy  bramach  na  cmenta-
rzach można  było  spotkać w  różnych 
godzinach: Jolantę Czech, Karola Hop-
ka, Wojciecha Setlaka, Kazimierza Gi-
zickiego, Jana Wilusza, Ewę Zielińską, 
Jacka Lelka, Adam Górskiego, Sławo-
mira  Szczepaniaka,  Andrzeja  Ramsa, 
Pawła  Broniszewskiego,  Danutę  Suł-
kowską, Marka Sekułę,  Ignacego Ku-
rowskiego, Mariana Kuczaja, Andrzeja 
Nicpońskiego,  Ewę  Ziębę,  Zofię  Ku-
charską i Wiesława Piotrowskiego. 
Kwestującym towarzyszyła młodzież 

z I Liceum Ogólnokształcącego w Sta-
rym  Sączu  i  z  Prywatnego  Gimna-
zjum w  Starym  Sączu:  Angelika  Pisz-
czek, Ewelina Siedlarz, Sylwia Sikora, 
Agnieszka  Kubowicz,  Maria  Śmier-
ciak,  Mateusz  Palonek,  Katarzyna 
Witowska,  Dominika  Piszczek,  Kinga 
Skoczeń,  Małgorzata  Wojsław,  Mate-
usz Kowalczyk, Michał Pawlik, Renata 
Konieczny, Pamela Nowobilska, Eweli-
na Gizicka, Patrycja Csorich, Barbara 
Tokarczyk,  Aleksandra  Olszak,  Prze-
mysław  Tokarczyk,  Patrycja  Górec-
ka,  Agnieszka  Konieczny,  Magdalena 
Majerska, Jakub Pajor, Kamil Gancar-
czyk, Iwona Ogorzałek i Klaudia Gizic-
ka. (KB) 
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Z kroniki policyjnej

17 września  w  Komisariacie  Po-
licji  w  Starym  Sączu  właści-

cielka  sklepu  odzieżowego  złożyła 
zawiadomienie,  że  w  nocy  nieznany 
sprawca  włamał  się  do  jej  sklepu 
i  ukradł  odzież  wartą  około  5  tysię-
cy złotych. Policjanci niezwłocznie po 
otrzymaniu  zgłoszenia  podjęli  wie-
le czynności operacyjnych, które po-
zwoliły  wytypować  sprawcę.  Już  po 
kilkunastu  godzinach,  tego  samego 
dnia  wieczorem,  16-letni  mieszka-
niec Starego Sącza usłyszał od policjantów zarzut kradzieży  z włamaniem. 
Chłopiec przyznał się do popełnienia tego przestępstwa, za co odpowie przed 
sądem rodzinnym (Wydział III Rodzinny i Nieletnich). Starosądeccy policjanci 
odzyskali skradzioną ze sklepu odzież, która zaraz po zakończeniu czynności 
w całości zostanie przekazna właścicielce.

Miałam wypadek. Potrzebuję 28 tysięcy złotych dla poszkodowanych w nim 
osób - takie słowa usłyszało na początku listopada aż siedmioro mieszkań-
ców Starego Sącza, od których "metodą na wnuczka" oszuści próbowali wy-
łudzić od 8 do 116 tysięcy złotych. 4 listopada, około godziny 10.00 nieznana 
kobieta zadzwoniła na telefon stacjonarny 81-latki i podając się za jej wnucz-
kę oznajmiła,  że  spowodowała wypadek  i  potrzebuje 28  tysięcy  złotych na 
pokrycie strat. W ciągu zaledwie kilku godzin oficer dyżurny Komisariatu Po-
licji w Starym Sączu otrzymał jeszcze sześć podobnie brzmiących zgłoszeń. 
We wszystkich  przypadkach  nieznani  sprawcy  podając  się  za wnuczkę  lub 
wnuczka dzwonili na telefony stacjonarne osób starszych, oświadczając, że 
spowodowali wypadek i szybko potrzebują gotówki. Osoby dzwoniące chciały 
wyłudzić kwoty od 8 do 116 tysięcy złotych, jednak żaden z pokrzywdzonych 
nie przekazał im pieniędzy. Właściwa reakcja siedmiorga mieszkańców Sta-
rego Sącza, pozwoliła uniknąć możliwych konsekwencji działania oszustów.
policja radzi: każda osoba w takiej sytuacji, powinna upewnić się czy faktycz-
nie dzwonił ktoś z rodziny lub jej bliskich znajomych. Dlatego najlepiej wyko-
nać telefon zwrotny do członków rodziny np. krewnego czy wnuka, za którego 
podaje się oszust i upewnić się czy faktycznie znalazł się w trudnej sytuacji 
i potrzebuje pieniędzy. Wykonanie takiego telefonu pozwoli sprawdzić sytu-
ację i uchroni przed utratą pieniędzy w przypadku próby ich wyłudzenia. W ra-
zie jakichkolwiek wątpliwości należy taką sytuację zgłosić pod numer alarmo-
wy 997.

policja przypomina, jakie konsekwencje grożą za jazdę pod wpływem 
alkoholu:
• Za kierowaniem pojazdem w stanie po użyciu alkoholu o zawartość alko-
holu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila (w wydychanym powietrzu od 0,1 
do 0,25 mg/l) grozi zakaz prowadzenia pojazdów od pół roku do 3 lat, kara 
aresztu i grzywna. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu 
alkoholu jest wykroczeniem (art. 87 kodeksu wykroczeń). 
• Natomiast jeśli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila (w wy-
dychanym powietrzu powyżej 0,25 mg/l) grozi zakaz prowadzenia pojazdów 
do 10  lat oraz kara pozbawienia wolności do  lat 2, ograniczenie wolności 
i grzywna. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest 
przestępstwem (art. 178 a kodeksu karnego). 

Z ostatniej chwili: Osoba, która ostatnio w Starym Sączu dopuszczała się na-
paści na starsze kobiety wyrywając im torebki z rąk, już została zidentyfiko-
wana. Sprawę prowadzi starosądecka policja. (WW)

Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji święta oświaty, 14 paź-
dziernika w sali „Sokoła" w Starym 
Sączu odbyło spotkanie burmistrza 
Jacka Lelka z pracownikami gmin-
nych placówek edukacyjnych. Wy-
stępował zespół krakowskiej ar-
tystki Basi Stępniak-Wilk. Nagrody 
Burmistrza Starego Sącza otrzyma-
ło trzydzieści siedem osób.

W uroczystości  wzięli  udział  licz-nie zaproszeni emerytowani na-
uczyciele  i  pracownicy  obsługi.  Bur-
mistrz  Starego  Sącza,  Jacek  Lelek 
skierował  do  wszystkich  pracowni-
ków oświaty wiele ciepłych i serdecz-
nych  życzeń  z  okazji  ich  święta.  Te-
gorocznym prezentem od Burmistrza 
dla  zaproszonych  gości  był  recital 
znanej krakowskiej poetki, kompozy-
torki  i  wykonawczyni  poezji  śpiewa-
nej Basi Stępniak-Wilk. Dzień Eduka-
cji Narodowej był  również okazją do 
wręczenia  przez  Burmistrza  nagród 
dla  37  pedagogów  zatrudnionych  w 
placówkach  oświatowych,  dla  któ-
rych organem założycielskim i prowa-
dzącym jest gmina Stary Sącz. Wśród 
nich byli: Barbara Baziak, Małgorza-
ta  Biel-Malinowska,  Jolanta  Boch-
niarz, Elżbieta Bodziony, Renata Bur-
chel,  Agnieszka  Chechelska-Sterna, 
Izabela Citak, Katarzyna Dubiel, Bar-
bara Dyrek, Małgorzata Garwol,  Zo-
fia Golonka, Dorota Gurba, Agata Jo-
dłowska,  Maria  Kałuzińska,  Wanda 
Kochanowicz,  Małgorzata  Koszyk, 
Krystyna Kozieńska, Anna Kozik, Elż-
bieta Kruczek,  Ewa Kulig, Wiesława 
Łatka, Wioletta Nowak,  Janina Pelc, 
Krystyna Pierzchała, Anna Rybińska, 
Grażyna Smaga, Gabriela Szewczyk, 
Ewa Tokarska, Joanna Ustarbowska-
-Dudka, Piotr Biel, Grzegorz Garwol, 
Kazimierz Górski, Piotr Jarząb, Alek-
sander  Łukasik,  Stanisław  Majca, 
Wiesław Warcholak, Zdzisław Wojna-
rowski.  Uroczystość  zakończyła  się 
udziałem  we  wspólnym  poczęstun-
ku. (WW)
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EKOnOMIA I pIEnIĄdZE

704 tysięcy na odnowę 
i rozwój wsi 
Gmina Stary Sącz uzyskała siedem-
set cztery tysiące złotych z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Odnowy Wsi na budowę 
placu zabaw i boiska w Woli Krogu-
leckiej oraz budowę zespołu spor-
towo-rekreacyjnego w Moszczenicy 
Wyżnej.

Zarząd  Województwa  Małopolskie-
go  zatwierdził  listę  operacji  zakwa-
lifikowanych  do  przyznania  pomocy 
w ramach trzeciego naboru wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach dzia-
łania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 
Programem  Rozwoju  Obszarów Wiej-
skich na  lata 2007-2013. W wykazie 
jest 122 przedsięwzięć w całej Mało-
polsce, w  tym dwie na  terenie gminy 
Stary Sącz. 
O  przyznanie  pomocy  ubiegały  się 

222 projekty. Obecnie przygotowywa-
ne  i  podpisywane są umowy  z bene-
ficjentami,  którzy  będą  sukcesywnie 
dostawać  środki  finansowe  na  swo-
je przedsięwzięcia,  łącznie ponad 34 
mln zł (współfinansowanych w 75 lub 
50 procentach).

Całkowity  koszt  (z  VAT)  budowy 
placu  zabaw  oraz  boiska  wielofunk-
cyjnego  w  Woli  Kroguleckiej  wyno-
si 334 287,70  zł, współfinansowanie 
204  tys.  zł  (75%),  natomiast  budo-
wa  zespołu  sportowo-rekreacyjnego 
w  Moszczenicy  Wyżnej  (rys.)  będzie 
kosztować  821  614,33  zł,  współfi-
nansowanie wynosi 500 tys. zł (75%). 
Burmistrz Jacek Lelek nie kryje zado-
wolenia z dotacji, które pokryją aż trzy 
czwarte kosztów tych zadań. - Cieszę 
się, że nasze projekty zostały wysoko 
ocenione i otrzymaliśmy dofinanso-
wanie. To dobra wiadomość dla Sta-
rego Sącza - komentuje. (WW)

Głównym  celem  projektu  jest  za-
pewnienie  dostępu  do  Interne-

tu dla gospodarstw domowych na te-
renie  miasta  i  gminy  oraz  jednostek 
podległych  gminy  Stary  Sącz,  w  tym 
dla  osób  zagrożonych  wykluczeniem 
cyfrowym  z  powodu  trudnej  sytu-
acji  materialnej  lub  niepełnospraw-
ności.  Bezpośrednim  efektem  bę-
dzie  zakup  i  przekazanie  rodzinom 
biorącym  udział  w  projekcie  90  ze-
stawów  komputerowych  wraz  z  dru-
karką  i  oprogramowaniem  oraz  za-
pewnienie  im  dostępu  do  Internetu 
oraz  zestawów  komputerowych  wraz 
z  drukarką  i  oprogramowaniem  dla 
Gimnazjum  w  Starym  Sączu  (4  szt.), 
Gimnazjum w Gołkowicach (4 szt.), ZS 
w Przysietnicy (4 szt.), ZS w Barcicach 
(4 szt.), Biblioteki w Starym Sączu (4 
szt.) oraz jej filii w Przysietnicy (4 szt.) 
i w Moszczenicy Wyżnej  (4  szt.). We-

dług  Kazimierza  Gizickiego,  zastęp-
cy  burmistrza,  zakupione  komputery 
umożliwią  rodzinom   objętym progra-
mem   bezpłatny dostęp do  Internetu 
przez pięć lat. Również szkoły i biblio-
teki wzbogacą się o dodatkowy sprzęt 
komputerowy. 
Po  przekazaniu  zestawów  nastąpi 

ich montaż  i  pierwsze uruchomienie, 
zostaną  też  przeprowadzone  szkole-
nia z zakresu obsługi komputera oraz 
korzystania  z  Internetu.  Projekt  bę-
dzie monitorowany przez 5 lat po jego 
zakończeniu,  m.  in.  poprzez  monito-
ring witryny internetowej, którą bene-
ficjenci zobowiązani będą odwiedzać. 
Sprzęt  komputerowy  po  zakończeniu 
tego  okresu  oraz  całkowitym  zamor-
tyzowaniu zostanie przekazany bene-
ficjentom  na  własność.  Projekt  roz-
począł  się  w  listopadzie  2013  roku  
i potrwa do końca 2014. (WW)

Stary Sącz otrzymał ponad milion złotych w ramach Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka na przeciwdziałanie wyklucze-
niu cyfrowemu na zakup 118  zestawów komputerowych. Dzięki temu 
90 rodzin z terenu gminy, a także szkoły i biblioteki otrzymają zesta-
wy komputerowe. 

1 047 404 zł dofinansowania
Pieniądze z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

A to ciekawe...

"Szóstka” w Starym Sączu
Niedawno aż 15 milionów złotych wygrał szczęśliwiec, który swój kupon na-
był w starosądeckiej kolekturze. Jest to pierwsza główna wygrana w Lotto 
w tym mieście i trzecia w tym roku w województwie małopolskim. 

Szczęśliwy los kupiono w punkcie LOTTO przy ul. Piłsudskiego. Było to pięć za-
kładów na chybił trafił za 15 zł. To nie pierwsza szczęśliwa „szóstka” w ostat-
nich miesiącach w regionie. Pod koniec kwietnia w kolekturze przy ulicy Hal-
lera w Nowym Sączu szczęśliwy gracz wygrał 2 mln złotych. (WW)

WOJCIECH WALISZEWSKI
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Poszukujesz pracy? Myślisz o przekwalifikowaniu się albo zdobyciu nowych 
kompetencji zawodowych?   Zgłoś się do projektu „Czas na aktywność w Grodzie 
Kingi”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Czas na aktyw-
ność w Grodzie Kingi”. Uczestnikami mogą być kobiety i mężczyźni, bezrobotni, nieaktywni zawodowo, rolnicy. Ponad-
to osoby te powinny być w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), pochodzić z terenu gminy Stary Sącz. 

Szczegółowej informacji dotyczącej przebiegu Projektu udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sta-
rym Sączu ul. Stefana Batorego 15, tel 18 4462070. Rekrutacja ma charakter ciągły, można na bieżąco zgłaszać chęć 
udziału. Od początku 2013 do Projektu przystąpiło 46 osób. Dla uczestników czeka interesujący program aktywizacji za-
wodowej dobierany indywidualnie w zależności od predyspozycji i oczekiwań beneficjenta. Projekt opiera się głównie na 
aktywizacji społecznej i zawodowej. W ramach tej pierwszej odbędą się szkolenia wzrostu kompetencji społecznych po-
przedzone indywidualną diagnozą potrzeb uczestnika. Projekt obejmuje m.in. trening kompetencji społecznych, warsztaty 
kreowania wizerunku, warsztaty skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. W dalszej kolejności uczestnicy objęci będą 
doradztwem zawodowym oraz wezmą udział w kursach zawodowych. Kursy te będą dobierane w oparciu o indywidual-
ne predyspozycje beneficjentów. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza kursy, których ukończenie zapewnia 
uzyskanie zaświadczeń i certyfikatów preferowanych przez pracodawców. Można więc zdobyć prawo jazdy kategorii B, 
uprawnienia obsługi koparko – ładowarki, uprawnienia obsługi żurawia wieżowego czy spawacza. Cykl wszystkich szkoleń 
i wydarzeń w Projekcie dla poszczególnego uczestnika zamyka się na ogół w okresie 7-8 miesięcy. Realizacja Projektu jest 
więc przewidziana na nadchodzący 2014 r. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne, a dodatkowo przewidziano wsparcie 
finansowe przyznawane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Beneficjenci otrzymują również pomoc ze strony pra-
cownika socjalnego. Przewidziano także wydarzenia integracyjno – kulturalne, które przybliżą beneficjentom piękno i róż-
norodność lokalnego środowiska, tradycji oraz dorobku kulturalnego. projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu społecznego. (WW)

Od 1 września 2013 r. poszerzył się krąg 
osób, którym przysługuje zasiłek ma-
cierzyński z KRUS. Zmiany wprowadzo-
ne od tej daty dotyczą tych rolników (do-
mowników), którzy przyjęli dziecko na 
wychowanie, w tym w ramach rodziny 
zastępczej, w wieku wyższym niż 1 rok 
oraz którzy przyjęli dziecko na wycho-
wanie w ramach rodziny zastępczej.

Kasa  informuje,  że  zgodnie  ze  zno-
welizowanym  od  1  września  2013  r. 
art.  15  ust  1  i  ust  1a  ustawy  z  dnia 
20.12.1990  r.  o  ubezpieczeniu  spo-
łecznym  rolników,  zasiłek  macierzyń-
ski  przysługuje  ubezpieczonemu  (rol-
nikowi,  domownikowi)  z mocy ustawy 
(obowiązkowo) z tytułu:
1. Urodzenia dziecka.
2.  Przyjęcia  dziecka  w  wieku  do  7 

roku  życia  na  wychowanie,  a  w  przy-
padku  dziecka,  wobec  którego  pod-
jęto  decyzję  o  odroczeniu  obowiązku 
szkolnego - do 10 roku życia,  jeżeli w 
tym  czasie  został  złożony  wniosek  o 
przysposobienie.
3.  Przyjęcia  dziecka  w  wieku  do  7 

roku  życia  na wychowanie  w  ramach 
rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodzi-
ny  zastępczej  zawodowej,  a  w  przy-
padku dziecka, wobec którego podjęto 
decyzję o odroczeniu obowiązku szkol-
nego – do 10 roku życia - w wysokości 

czterokrotnej emerytury podstawowej.
Jeżeli ubezpieczeniu podlegają obo-

je  rodzice,  zasiłek macierzyński  przy-
sługuje im łącznie. 
W  przypadku  rolników  ubezpieczo-

nych  w  KRUS  na  wniosek  (dobrowol-
nie) zasiłek ten przysługuje, jeśli okres 
podlegania temu ubezpieczeniu wyno-
si co najmniej rok bezpośrednio przed 
wystąpieniem  zdarzenia  uzasadniają-
cego nabycie prawa do tego świadcze-
nia (tj. np. przed porodem).
Do  wymaganego  rocznego  okresu 

ubezpieczenia nie wlicza się okresów 
podlegania  innemu  ubezpieczeniu 
społecznemu,  nawet  gdy  zaintereso-
wany nie nabył prawa do analogiczne-
go świadczenia z tego ubezpieczenia. 
W  związku  z  wprowadzonymi  zmia-

nami prawo do zasiłku macierzyńskie-
go z tytułu przyjęcia dziecka na wycho-
wanie będzie przysługiwało jeżeli:
• wniosek do sądu o przysposobie-

nie  dziecka/przyjęcia  dziecka  w  ra-
mach  rodziny  zastępczej  w  wieku  do 
7 roku życia zostanie złożony do ukoń-
czenia przez dziecko 7 lat,
• w przypadku dziecka, wobec któ-

rego  podjęto  decyzję  o  odroczeniu 
obowiązku  szkolnego,  wniosek  do 
sądu  o  przysposobienie/przyjęcie  w 
ramach  rodziny  zastępczej  zostanie 
złożony do 10 roku życia dziecka.

Podstawą  do  rozpatrzenia  upraw-
nień  do  zasiłku macierzyńskiego  jest 
złożony  do  jednostki  organizacyjnej 
KRUS  wniosek  na  druku  KRUS  SR 
24  (dostępny  na  stronie  internetowej 
www.  krus.gov.pl  zakładka  formula-
rze) wraz ze skróconym aktem urodze-
nia  dziecka,  a w  przypadku  przyjęcia 
dziecka  na  wychowanie  wymagane 
jest  zaświadczenie  z  sądu  o  złożo-
nym wniosku o przysposobienie dziec-
ka/  wniosku  o  ustanowienie  rodziny 
zastępczej.
Wyjaśnia się, że  jeżeli matka dziec-

ka  nabyła  prawo  do  zasiłku  macie-
rzyńskiego  z  systemu powszechnego, 
ojcu dziecka (rolnikowi, domownikowi) 
spełniającemu  warunek  ubezpiecze-
nia w dniu urodzenia dziecka/w dacie 
złożenia stosownego wniosku do Sądu 
- przysługuje zasiłek macierzyński nie-
zależnie od uzyskanego zasiłku macie-
rzyńskiego przez matkę dziecka z tytu-
łu zatrudnienia. 
Zasiłek macierzyński wypłacany jest 

jednorazowo  w  wysokości  czterokrot-
nej emerytury podstawowej obowiązu-
jącej  w  dniu  urodzenia  dziecka.  Pod-
stawa prawna art. 2 ustawy z dnia 26 
lipca 2013 r. o zmianie ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych oraz in-
nych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 983).       
(WW)

Zmiany w zasiłku macierzyńskim
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Oszczędności i porządek
Z dyrektorem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Ryszardem Niejadlikiem
rozmawia Wojciech Waliszewski

Podsumowanie działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu

Miejski Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Starym Sączu rozpo-
czął działalność 1 sierpnia 2012 
roku. Jakie najważniejsze cele 
i zadania udało się od tego czasu 
zrealizować? 

Od  bieżącego  roku  przejęliśmy 
utrzymanie zieleni na terenie miasta, 
w tym koszenie trawników, pielęgna-
cję krzewów i żywopłotów. Pracowni-
cy MZGK we własnym zakresie wyko-
nali nasadzenia kwiatów rabatowych 
i  donic  kwiatowych  oraz  zajmowali 
się ich pielęgnacją. 
Po wielu  staraniach udało  się  tak-

że uzyskać zezwolenie na prowadze-
nie  gminnego  schroniska  -  ośrodka 
adopcyjnego dla psów. Wiązało się to 
z koniecznością dostosowania obec-
nego tymczasowego miejsca do prze-
trzymywania psów do wymogów okre-
ślonych przepisami prawa. Wszystkie 
prace  zostały  wykonane  przez  pra-
cowników MZGK. Jest  to o tyle  istot-
ne,  że  pozwoliło  to  rozwiązać  pro-
blem  bezpańskich  psów,  z  którymi 
inne  gminy  mają  bardzo  duży  pro-
blem.  Stary  Sącz  najprawdopodob-
niej jako jedyna gmina w Małopolsce 

posiada własne gminne schronisko. 
Miejski  Zakład  Gospodarki  Ko-

munalnej  doposażony  został  także 
w  sprzęt:  zakupiono  ciągnik  Zetor 
Forterra wraz z osprzętem tj. przycze-
pą i beczką do przewozu wody pitnej, 
pług  do  śniegu  oraz  piaskarkę,  ko-
siarkę bijakową do koszenia poboczy 
dróg. Zakupione zostały też używane 
samochody  ciężarowe  Ford  Transit 
i Citroen Berlingo,  frezarka do drew-
na,  pilarka  na  wysięgniku  oraz  inny 
drobny  sprzęt.  Zaadaptowane  zosta-
ły  pomieszczenia  warsztatowe  dla 
potrzeb  MZGK.  Wiele  prac  na  rzecz 
Gminy  wykonujemy  we  własnym  za-
kresie,  dzięki  czemu  udaje  się  uzy-
skać  często  znaczące  oszczędności. 
W  przyzakładowym  warsztacie  ślu-
sarskim  i  stolarni  wykonujemy  takie 
prace  jak:  konstrukcje  ogrodzenia, 
bramy  wjazdowe,  barierki  zabezpie-
czające, donice kwiatowe, tablice in-
formacyjne,  urządzenia  rekreacyjne, 
wiaty  drewniane  czy  drewniane  ele-
menty do ławek.

Tylko tego lata udało się zrealizo-
wać wiele oczekiwanych społecznie 
inwestycji, takich jak nowe nasa-

dzenia kwiatów rabatowych, donic 
kwiatowych i krzewów na terenie 
miasta. Powstała nowa aranżacja 
skwerku Mickiewicza w Starym Są-
czu, ogrodzenie boiska i zadaszenie 
grilla w Myślcu, remonty chodników 
czy prace na rowach melioracyj-
nych. Ile osób potrzebnych jest do 
wykonania wszystkich planowa-
nych zadań w ciągu roku?

To są oczywiście tylko niektóre pra-
ce. Na co dzień realizujemy wiele  in-
nych  zadań,  jak  chociażby  admini-
strowanie siecią wodociągową Gaboń 
i  Gołkowice,  oczyszczanie  ścieków, 
prowadzenie  składowiska  odpadów, 
gospodarowanie lasem komunalnym, 
zarządzanie  budynkami  komunalny-
mi czy administrowanie cmentarzami 
komunalnymi. Zajmujemy się również 
utrzymaniem  czystości  na  terenie 
miasta. Poza tym wykonujemy bieżą-
ce remonty i naprawy małej architek-
tury,  montaż  oznakowania  dróg,  ko-
szenie  boisk,  poboczy  dróg,  rowów 
melioracyjnych,  czy  utrzymanie  pla-
ców zabaw. Zatrudnienie w  Miejskim 
Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej 
kształtuje  się  następująco:  admini-
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stracja: 7 osób, obsługa oczyszczalni 
ścieków  i schroniska: 7 osób, cmen-
tarze  komunalne  2  osoby  (łącznie  1 
etat), składowisko odpadów 2 osoby 
(razem 1,75 etatu), sprzątaczki 2 eta-
ty, sprzątacze ulic 2 etaty, pracowni-
cy sekcji technicznej 7 osób w tym 2 
osoby  zatrudnione  w  ramach  robot 
interwencyjnych.  Oprócz  tego  w  tym 
roku  pracowało  u  nas  sezonowo  14 
pracowników  zatrudnionych  w  ra-
mach  robót  publicznych.  W  dalszym 
ciągu  współpracujemy  z  Zakładem 
Karnym  w  Nowym  Sączu.  Od  maja 
pracowało średnio od 3 do 6 skaza-
nych. Współpracujemy  również  z Są-
dem  Rejonowym  w  Nowym  Sączu. 
W ramach tej współpracy 7 osób od-
pracowywało  wyroki  w  postaci  prac 
społecznych.

Miejski Zakład Gospodarki Komu-
nalnej przejął w tym roku obsługę 
Parku Wodnego Stawy. Jakie zada-
nia są tam wykonywane?

Przede wszystkim  obsługa  kąpieli-
ska  tj.  zapewnienie  obsługi  ratowni-
ków, utrzymanie porządku na terenie 
obiektu,  wypożyczanie  sprzętu  pły-

wającego,  a  po  zakończeniu  sezonu 
zdemontowanie urządzeń i zabezpie-
czenie sprzętu. Od 15 września czyn-
ne jest łowisko na Dużym Stawie. Za 
odpowiednią  opłatą  wnoszona  na 
miejscu u pracownika zgodnie z obo-
wiązującym regulaminem łowisko jest 
dostępne dla wędkarzy.
Wykonaliśmy  również  liczne  prace 

polegające na uporządkowaniu przy-
ległego  do  Parku  Wodnego  terenu. 
Konieczne okazało się też wykonanie 
ogrodzenia.  Zakupiony  został  mate-
riał i we własnym zakresie to ogrodze-
nie  wraz  z  bramą  wjazdową  zostało 
wykonane przez pracowników MZGK. 

 
MZGK prowadzi także Ośrodek Ad-
opcyjny dla Zwierząt. Ile zwierząt 
znalazło już nowych opiekunów?

W tym roku do schroniska trafiło 28 
bezpańskich  psów.  Jednego  zwróco-
no właścicielowi, a do adopcji  trafiło 
19 psów. Obecnie w schronisku prze-
bywa  8  psów.  Wszystkie  psy,  które 
trafiają do schroniska są czipowane, 
sterylizowane lub kastrowane, szcze-
pione przeciwko wściekliźnie i na psie 
choroby  zakaźne.  Osoby  zaintereso-

wane przygarnięciem psa mogą kon-
taktować  się  pod numerem  tel.  605 
387  222.  Wszelkie  informacje  oraz 
zdjęcia psów dostępne są na stronie 
internetowej schroniska http://staro-
sadeckieschronisko.pl.tl.

Niebawem rozpocznie się sezon zi-
mowy. Jakie plany do zrealizowania
przewidziano na ten najbliższy 
okres?
Tak  naprawdę  to  zima  wcale  nie 

oznacza  dla  nas mniej  pracy.  Mamy 
już  wiele  zgłoszeń  od  Sołtysów 
w  sprawie  przecinki  gałęzi  przy  dro-
gach  gminnych.  Już  niedługo  za-
czniemy  przygotowania  do  monta-
żu  dekoracji  świątecznych.  Ponadto 
pracownicy  zajmować  się  będą  od-
śnieżaniem  osiedla  Tysiąclecia,  par-
kingów,  placów,  chodników  i  innych 
terenów nie objętych przetargiem na 
zimowe utrzymanie. 
W planach mamy też wykonanie re-

montu łazienek na piętrze w budynku 
Miejskiej Przychodni w Starym Sączu 
oraz remont istniejącego budynku na 
Stawach. 

Dziękuję za rozmowę.
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Cel: medal olimpijski
Imponuje swoją postawą, a niejednemu sportowcowi może być postawiony jako wzór do naśladowania. 
Mowa o Arku Borzęckim z Przysietnicy, który od lat ćwiczy pchnięcie kulą i marzy, aby znaleźć się w reprezen-
tacji na igrzyska paraolimpijskie.

Arek ma dwadzieścia cztery lata. 
Jest zawodnikiem ZsOn „start”, 

gdzie trenuje pchnięcie kulą. Chło-
pak posiada właściwie wszystkie ce-
chy dobrego sportowca: jest silny, 
uparty, konsekwentny i świadomy 
własnych słabości.  Musi je pokony-
wać nie tylko trenując swoją ukocha-
ną dyscyplinę – pchnięcie kulą, ale i 
wykonując proste czynności domo-
we.  Arek ma bowiem sparaliżowaną 
lewą część ciała. To konsekwencja 
wypadku, jakiemu uległ kiedy miał 
sześć lat.

Wypadek  zdarzył  się  7  lipca  1994 
roku. Samochód kierowany przez wuj-
ka,  z  Arkiem,  w  którym  jechał  wraz 
z  mamą,  dwójką  innych  dzieci  i  ich 
mamą,  został  zepchnięty  z  szosy 
przez  ciężarówkę  koło  Kadczy.  O  ży-
cie  chłopca  walczyli  lekarze  ze  szpi-
tala w Nowym Sączu  i Krakowie-Pro-
kocimiu, potem sam już zmagał się z 
przeciwnościami losu. Najpierw, żeby 
przywrócić funkcje w kończynach, po-
tem wstać z wózka, w końcu, aby zro-
bić pierwszy krok. 

- Lekarze nie mogli się nadziwić 
woli syna do aktywnego życia. Stąd 
jego niechęć do inwalidzkiego wózka i 
wielka energia wkładana w ćwiczenia 
- mimo bólu, na który nigdy nie narze-
kał  – wspomina Władysława Borzęc-
ka, mama Arka. 
Wypadek  pozostawił  jednak  swoje 

ślady. Uszkodzona czaszka i paraliż le-
wej strony ciała nie pozwalały na pra-

widłowy rozwój. Konieczna była ciągła 
rehabilitacja  i  chyba  tylko  jego  upór 
sprawił,  że dzisiaj chodzi  i mimo nie-
dowładu, radzi sobie z codziennością
Czy właśnie ta niepełnosprawność, 

czy  coś  innego wyzwoliło w Arku  tak 
ogromny potencjał sportowy, nie wia-
domo.  Już  nauczyciele,  którzy  pro-
wadzili  z  chłopcem  indywidualne  na-
uczanie  w  Szkole  Podstawowej  w 
Przysietnicy  zauważyli,  że  chłopiec 
ma dużo siły i energii. Ponownie zwró-
cił na to uwagę Wojciech Lasek - wice-
prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Gniazdo” w Sta-
rym Sączu, podczas treningów bocci. 
Dlatego  rodzice  zdecydowali  się  za-
prowadzić  syna  do  Zrzeszenia  Spor-
tu  Osób  Niepełnosprawnych  „Start” 
w Nowym Sączu.  Tu  Arek  zaczął  tre-
nować rzuty kulą i oszczepem. W tych 
dyscyplinach mógł  wykorzystać  swo-
ją siłę. W 2008 roku pojechał na XIX 
Międzynarodową  Spartakiadę  Osób 
Niepełnosprawnych  do  Wisły,  a  już 
rok  później  zdobył  brązowy medal  w 
pchnięciu  kulą  na  Lekkoatletycznych 
Mistrzostwach Polski Niepełnospraw-
nych  w  Kozienicach.  Znalazł  się  też 
w  reprezentacji  „Startu”  na  mistrzo-
stwach w Szczecinie i w Bydgoszczy.
Widząc chęci i determinację syna, o 

odpowiednie  warunki  do  trenowania 
zadbali  rodzice Arka. W pokoju urzą-
dzili mu mini siłownię, w ogrodzie zaś 
koło,  z  którego  może  ćwiczyć  rzuty. 
To wszystko  to  jednak  było  za mało. 
Pojawiła  się  konieczność  znalezienia 

fachowca,  który  nauczyłby  młode-
go  sportowca  techniki  wykonywania 
rzutów, bo w tej dyscyplinie, tak jak i 
innych,  sama  siła  to  za mało.  „Star-
tu” nie było na to nie stać. Odpowied-
niego człowieka znalazł Wojciech La-
sek  –  wiceprezes  Stowarzyszenia 
na  Rzecz  Osób  Niepełnosprawnych 
„Gniazdo”.  Na  treningi  z  Arkiem,  bez 
żadnego  wynagrodzenia,  zgodził  się 
Stanisław  Szuberla  z  krakowskiego 
klubu „Wawel”.
Od  niemal  trzech  lat  Arek  jeździ 

więc  do  Krakowa,  a  Bank  Spółdziel-
czy w Starym Sączu zadeklarował się 
ufundować  roczne  stypendium  dla 
tego  ambitnego  sportowca.  Środki, 
które  Arek  otrzymuje  przeznacza  na 
dojazdy. Dzięki nim mógł także wziąć 
udział w Memoriale  im.  Kamili  Skoli-
mowskiej,  który  25  sierpnia  bieżą-
cego roku odbył się w Warszawie. To 
było wielkie wydarzenie w życiu chło-
paka,  które  dostarczyło  mu  wiele 
emocji, związanych z możliwością po-
znania wielkich sportowców. 
Teraz  Arek z dumą może pokazywać 

zdjęcia z Tomaszem Majewskim, Pio-
trem  Małachowskim,  Robertem  Har-
tingiem,  czy  Dylanem  Armstrongiem. 
Ten ostatni to dla młodego sportowca 
z Przysietnicy wzór do naśladowania. 
To wszystko  jeszcze bardziej moty-

wuje go do ciężkiej pracy i treningów, 
które być może dadzą mu miejsce w 
reprezentacji Polski na igrzyska para-
olimpijskie w Rio  de  Janeiro w 2016 
roku.

KINGA BEDNARCZYK

Niepełnosprawność nie musi być przeszkodą w dążeniu do celu
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Z „Odblaskową Szkołą” bezpieczniej
Szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, dlatego też z początkiem roku szkolnego 
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach, jako jedna z kilku ze starosądeckich szkół, zgłosiła swój 
udział w konkursie „Odblaskowa Szkoła”. Podejmowane w jego ramach działania mają na celu wyposażenie uczniów w wie-
dzę, umiejętności i nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na drogach w charakterze przechodnia i pasażera. 

W ramach  projektu  w  Szkole  Podstawowej  w  Barci-cach zrealizowanych zostało wiele działań, których 
wspólnym celem jest podniesienie poziomu bezpie-

czeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Uczniowie klas I-III uczestniczyli w pogadance na temat za-
sad bezpiecznego poruszania się po drogach. Podczas spo-
tkania  Agnieszka  Rossmanith  z  Małopolskiego  Ośrodka 
Ruchu  Drogowego  w  Nowym  Sączu  omówiła  zasady  bez-
piecznego poruszania się po drodze i przechodzenia przez 
jezdnię. Prelegentka  zwróciła uwagę,  że nieznajomość  lub 
lekceważenie  przepisów  ruchu  drogowego,  brak  ostrożno-
ści  i  zdyscyplinowania,  mogą  stanowić  przyczynę  wypad-
ku. Podkreśliła  także znaczenie noszonych przez pieszych 
elementów  odblaskowych. W  porze  jesienno-zimowej,  kie-
dy szybko zapada zmrok, dzieci zaopatrzone w odblaskowe 
opaski, światełka, czy maskotki są znacznie  lepiej widocz-
ne dla kierujących pojazdami. Przekazywane treści z pewno-
ścią na długo zapadną w pamięci dzieci zwłaszcza, że były 
przekazywane w atrakcyjnej formie interaktywnej prezenta-
cji multimedialnej. Wszyscy mali uczestnicy pokazu zostali 
wyposażeni w odblaskowe misie, które przekazał Małopol-
ski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.  Ta  insty-
tucja  udostępniła  także mobilne miasteczko  ruchu drogo-
wego.  Zwracając  uwagę  na  znaki  drogowe  i  sygnalizatory 
wędrowali po uliczkach uczniowie klas I-III, zaś ich starsi ko-
ledzy z klas IV-VI w praktyczny sposób sprawdzali wiedzę i 
umiejętności trenując przed egzaminem na kartę rowerową. 

Zajęcia dodatkowe na temat bezpiecznych zasad zachowa-
nia się w różnych sytuacjach prowadzone są we wszystkich 
klasach szkoły podstawowej, cyklicznie odbywają się prelek-
cje z udziałem funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w 
Starym Sączu, ponadto w klasach trzecich realizowany jest 
program edukacyjny  „Droga  i  ja”  zaproponowany przez fir-
mę Renault. Treści związane z bezpieczeństwem poruszane 
są podczas spotkań z rodzicami oraz w trakcie współorgani-
zowanych przez szkołę ogólnodostępnych imprez lokalnych, 
jak chociażby podczas Festynu „Pożegnanie Lata”.

Nabytą podczas licznych spotkań wiedzę uczniowie spraw-

dzali  podczas  turniejów  klasowych  „Wiedza  o  bezpieczeń-
stwie w ruchu drogowym” (w kategoriach: I-III i IV-VI), a tak-
że w turnieju rowerowym „Odblaskowy sprawny rowerzysta”. 
Mogli także podzielić się nią z osobami napotkanymi po dro-
dze w czasie „odblaskowych wycieczek”. Rywalizacja odby-
wała  się  także  na  polu  artystycznym.  Indywidualne  prace 
plastyczne powstawały w ramach konkursów: „Mój pomysł 
jak być widocznym na drodze” (klasy I-III) i „Bezpieczna dro-
ga do szkoły” (klasy IV-VI), zaś dzieła zbiorowe w międzykla-
sowym konkursie  „Odblaskowy uczeń”.  Prace  konkursowe 
zdobią korytarze szkoły, a w każdej sali lekcyjnej wiszą ga-
zetki pod hasłem „Odblaskowa szkoła”. 

Dużym powodzeniem wśród uczniów klas IV-VI cieszyła się 
„odblaskowa  dyskoteka”,  której  uczestnicy  prześcigali  się 
w pomysłach, by jak najlepiej „błyszczeć”, a prawdziwa re-
wia  zapanowała  podczas  pokazu  mody  „Jestem  widocz-
ny”.  - Program „Odblaskowa Szkoła” to wspaniała inicjaty-
wa, która doskonale uzupełnia nasze działania edukacyjne 
– podkreśla Wanda Kochanowicz,  zastępca dyrektora Ze-
społu Szkół w Barcicach. - Realizowane działania pozwala-
ją na atrakcyjne w formie przekazanie podstawowej wiedzy 
o bezpiecznym korzystaniu z dróg publicznych, podnoszą 
świadomość młodych uczestników zajęć oraz uczulają na 
potencjalne zagrożenia, które można spotkać na drodze 
pomiędzy domem a szkołą. Cieszę się, że mogliśmy wziąć 
udział w kolejnej edycji „Odblaskowej Szkoły” i z pewnością 
zgłosimy się w przyszłym roku. 

Program „Odblaskowa Szkoła” ma formę konkursu promują-
cego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności 
lokalne,  realizujące  ideę wyposażania  uczniów w  elemen-
ty  odblaskowe.  Jego  celem  jest  zwrócenie  uwagi  pedago-
gów,  rodziców  i  opiekunów  na  konieczność  kontrolowania 
ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15  lat 
z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicja-
tyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Organi-
zatorem konkursu jest Małopolska Wojewódzka Rada Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Ku-
ratorium Oświaty oraz Małopolski Urząd Wojewódzki. (WW)
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OGłOsZEnIE dyrektora Centrum 
Kultury i sztuki im. Ady sari w 
starym sączu o zaproszeniu pod-

miotów z sołectw na terenie gminy sta-
ry sącz do współpracy w zakresie re-
alizacji zadań w dziedzinie edukacji 
kulturalnej na zasadzie konkursu ofert 
pn. Otwarty Konkurs pn. „Kultura w 
Sołectwach - edycja pierwsza (XI 
2013)

1. Celem konkursu ofert jest wyłonie-
nie  i  wsparcie  projektów  na  realizację 
zadań  publicznych  gminy  Stary  Sącz w 
dziedzinie edukacji  kulturalnej w sołec-
twach gminy Stary Sącz
2. Na realizację zadań wyłonionych w 

konkursie  Dyrektora  Centrum Kultury  i 
Sztuki im Ady Sari w Starym Sączu prze-
znacza się z budżetu Centrum Kultury i 
Sztuki im Ady Sari w Starym Sączu kwo-
tę 10 000 zł.

Zasady konkursu:
1. W otwartym konkursie ofert mogą 

uczestniczyć  organizacje  pozarządowe 
mające siedzibę na terenie gminy Stary 
Sącz oraz grupy nieformalne reprezento-
wane przez osobę fizyczną zwaną w dal-
szej  części  liderem.  Liderem może  być 
sołtys lub inna osoba fizyczna posiada-
jąca zdolność do czynności prawnych za-
mieszkała w gminie Stary Sącz na tere-
nie danego sołectwa.
2. Konkurs obejmuje zadania, których 

realizacja  rozpoczyna  się  nie wcześniej 
jak 5 grudnia 2013r  i nie później  jak 5 
stycznia  2014  roku  i  zakończy  się  nie 
później jak 31 maja 2014 roku
3.  Warunkiem  przystąpienia  do  kon-

kursu  jest  złożenie  oferty  zgodnej  ze 
wzorem określonym w załączniku nr 1.
4.  Oferty  niezgodne  ze  wzorem,  nie-

kompletne  lub  złożone  po  terminie  nie 
będą rozpatrywane.
5. Złożenie oferty nie jest równoznacz-

ne z przyznaniem finansowania ani z za-
pewnieniem  finansowania  w  oczekiwa-
nej wysokości.
6.  W  przypadku  przyznania  na  reali-

zację  zadania kwoty w mniejszej wyso-
kości  niż  wnioskowana,  dopuszcza  się 
możliwość weryfikacji i zmianę kosztory-
su zadania, pod warunkiem zatwierdze-
nia zmian przez Dyrektora Centrum Kul-
tury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu
7.  Warunkiem  opłacenia  kosztów 

związanych z realizacją zadania jest za-
warcie  umowy  określającej  zasady  fi-

nansowania zadania z zachowaniem for-
my pisemnej pomiędzy Centrum Kultury 
i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, a 
podmiotem składającym ofertę.
8. Do kosztów kwalifikowanych zada-

nia zalicza się:
1) zakup materiałów (produktów) nie-

zbędnych dla wykonania zadania.
2) zakup usług związanych z realizacją 

zadania  (tj.  wynajem  elementów  tech-
nicznych niezbędnych dla wykonania za-
dania  np.  scena,  nagłośnienie,  oświe-
tlenie  itd.;  usługi  transportowe,  koszty 
promocji przedsięwzięcia, usługi wydaw-
nicze, poligraficzne dotyczące organiza-
cji imprez w tym koszty związane z pro-
wadzeniem  serwisów  internetowych). 
Wielkość  środków  przeznaczonych  na 
promocję  nie  może  przekroczyć  10% 
wartości zadania.
3)  koszty  osobowe  merytoryczne  w 

szczególności  honoraria  instruktorów  i 
trenerów w ramach umowy o dzieło lub 
faktury/rachunku  w  związku  z  prowa-
dzoną działalnością  gospodarczą.  Poza 
honorarium nie dopuszcza się wypłaca-
nie  trenerom/instruktorom  dodatkowe-
go wynagrodzenia jak np. zwrot kosztów 
przejazdów.
9. Koszt zadania nie może być mniej-

szy jak 500 zł i większy jak 2500 zł.
10.  W  przypadku  istniejących  podej-

rzeń co do braku możliwości osiągnięcia 
rezultatów  danego  zadania  lub  niezre-
alizowania zadania w terminie Dyrektor 
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w 
Starym  Sączu  może  odstąpić  od  pod-
pisania  umowy  określającej  zasady  fi-
nansowania zadania. Umowa określają-
ca  finansowania  zadania  powinna  być 
podpisana  przed  rozpoczęciem  realiza-
cji zadania. 
11.  Oszczędności  z  tytułu  realizacji 

zadań  wybranych  do  realizacji,  mniej-
szej kwoty przyznanych dotacji albo od-
stąpienia którejkolwiek ze stron od pod-
pisania  umowy  określającej  zasady 
finansowania zadania wybranego do do-
finasowania mogą  zostać  przeniesione 
do budżetu konkursu „Kultura w Sołec-
twach - edycja druga” powiększając jego 
budżet.

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę wg wzoru dostępnego na stro-

nie  internetowej Centrum należy  złożyć 
na  adres  Centrum  Kultury  i  Sztuki  im. 
Ady Sari w Starym Sączu, punkt Informa-
cji Turystycznej Stary Sącz, Rynek 5, do 

dnia 22.11.2013 roku do godz. 12.00, w 
zamkniętej kopercie z dopiskiem "KON-
KURS  Kultura  w  sołectwach  –  edycja 
pierwsza" wraz z nazwą zadania, które-
go oferta dotyczy. Oferta nie złożona we 
wskazanym  terminie  nie  będzie  objęta 
procedurą konkursową.

Tryb i kryteria stosowane przy wybo-
rze ofert:
1.  Oferty  oceniane  są  przez  komisję 

konkursową  powołaną  przez  Dyrekto-
ra Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari. 
składającej się z min. 3 osób.
2.  Przy  rozpatrywaniu  ofert  brane 

będą pod uwagę następujące kryteria:
1) wykonalność finansowa i organiza-

cyjna; waga 25%.
2)  stosunek  ponoszonych  nakładów 

do zamierzonych efektów i celów w opar-
ciu o zamierzoną liczbę uczestników za-
jęć i kursów i założoną frekwencja: waga 
50%.
3)  pozostałe  kryteria  (wykorzystanie 

istniejącej infrastruktury kultury w sołec-
twach,  społeczne  uzasadnienie,  nowa-
torstwo, walor artystyczny, kulturalny lub 
edukacyjny): waga 25%.
3. Maksymalna liczba punktów wyno-

si 40, natomiast minimalna liczba punk-
tów  uprawniająca  do  otrzymania  dofi-
nansowania wynosi 20.
4.  Otwarcie  ofert  złożonych  do  kon-

kursu zostanie przeprowadzone w dniu 
22.11.2013 roku w lokalu Informacji Tu-
rystycznej w Starym Sączu, Rynek 5, o 
godz. 12.15.
5.  Decyzję  o  ogłoszeniu  listy  rankin-

gowej z wartością  kwot przyznanych do 
dofinansowania  dla  przyznanego  zada-
nia podejmuje Dyrektor Centrum Kultury 
i Sztuki im. Ady Sari i ogłosi w terminie do 
26 listopada 2013 r.
6.  W  ramach  jednego  konkursu  nie 

mogą  otrzymać  dofinasowania  więcej 
jak 2 zadania realizowane na terenie da-
nego sołectwa.
7. Od podjętych decyzji nie przysługu-

je odwołanie.
8.  Lista  zadań  wybranych  do  sfinan-

sowania w ramach konkursu „Kultura w 
sołectwach 2013” dostępna będzie do-
stępna na tablicy ogłoszeń przy Centrum 
Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Są-
czu ul. Batorego 23 oraz  na stronie in-
ternetowej Centrum  oraz na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Miasta Starego Sącza.

Załączniki  do  konkursu  dostępne  są 
na stronie www.ckis.stary.sacz.pl

Kultura w Sołectwach edycja 1
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Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

Od dawna przekonujemy Was, 
przyszłych absolwentów, że wy-
bór zawodowej ścieżki już teraz 

jest kluczem do sukcesu. Zdajemy so-
bie jednak sprawę z tego, że nie zawsze 
wiecie czym w tym wyborze się kiero-
wać. dlatego chcemy wam pomóc 
i przedstawić całkiem nowy sposób na 
zdobycie wymarzonego zawodu: Kwali-
fikacyjne Kursy Zawodowe.

Z raportów wynika, że dyrektorzy firm 
będą poszukiwali osób, dla których pra-
ca to hobby. Cenieni będą również absol-
wenci szkół zawodowych, którzy dosko-
nale opanują sztukę nowych technologii 
oraz wciąż będą doskonalić swoje umie-
jętności i wiedzę. Inaczej mówiąc: uczcie 
się tego, co sprawia wam przyjemność. 
Zawód,  który  wykonujecie  z  pasją,  da 
wam satysfakcję  oraz  pozwoli  piąć  się 
wysoko po szczeblach kariery.
I tak oto potrzebę modernizacji kształ-

cenia  zawodowego  dostrzegło  również 
Ministerstwo  Edukacji  Narodowej,  któ-
re  od 1 września  2012  r.  wprowadziło 
nową  formę  kształcenia  zawodowego 
dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy za-
wodowe (KKZ),  które  umożliwiają  uzy-
skanie  lub uzupełnienie kwalifikacji za-
wodowych w danym zawodzie.
Zawody,  w  których  aktualnie  kształ-

cenie  osób  dorosłych  może  odbywać 
się  tylko  w  ramach  KKZ:  Betoniarz  – 
zbrojarz,  Cukiernik,  Elektromechanik, 
Elektryk, Fotograf, Fototechnik, Fryzjer, 
Górnik eksploatacji podziemnej, Kelner, 
Kucharz,  Mechanik  –  monter  maszyn 
i urządzeń, Monter konstrukcji budow-
lanych,  Monter  mechatronik,  Monter 
– elektronik, Murarz – tynkarz, Opera-
tor maszyn  i  urządzeń przemysłu  spo-
żywczego,  Operator  obrabiarek  skra-
wających,  Optyk  – mechanik,  Piekarz, 
Rolnik,  Sprzedawca,  Ślusarz,  Technik 
agrobiznesu,  Technik  architektury  kra-
jobrazu, Technik budownictwa, Technik 
ekonomista,  Technik  elektronik,  Tech-
nik  elektryk,  Technik  górnictwa,  pod-
ziemnego,  Technik  handlowiec,  Tech-
nik  hotelarstwa,  Technik  księgarstwa, 
Technik  logistyk,  Technik  mechanik, 
Technik  mechatronik,  Technik  obsłu-
gi  turystycznej,  Technik optyk,  Technik 
organizacji  reklamy,  Technik  przetwór-
stwa  mleczarskiego,  Technik  rolnik, 
Technik  spedytor,  Technik  technologii 
żywności,  Technik  usług  fryzjerskich, 
Technik żywienia i usług gastronomicz-
nych, Wędliniarz.

Na kwalifikacyjnych kursach zawodo-
wych osoby dorosłe (min. 18 lat) będą 
mogły  uzyskać  kwalifikacje  zawodowe 
i  dyplom  technika  w  wybranym  zawo-
dzie. Chodzi o  to, abyście  jak najszyb-
ciej  mogli  zaczynać  pracę  z  nowymi 
kompetencjami w ręku.
To  również  doskonała  propozycja 

dla  studentów  i  absolwentów  szkół 
wyższych  umożliwiająca  skorygowa-
nie nietrafnego pierwszego wyboru  lub 
poszerzenie swoich kwalifikacji oraz za-
interesowań.  W  łatwy  sposób  można 
zmienić zawód na wymarzony (oparty na 
pasji i/lub poszukiwany na rynku pracy).

Wyjaśnimy wam jak to wygląda: Oso-
ba,  która  ukończy  kwalifikacyjny  kurs 
zawodowy  i zda egzamin potwierdzają-
cy  kwalifikacje  w  zawodzie,  otrzymuje 
świadectwo  potwierdzające  te  kwalifi-
kacje.  Zdobycie  wszystkich  kwalifikacji 
(K1,K2,K3) składających się na dany za-
wód wraz  z potwierdzeniem odpowied-
niego poziomu wykształcenia oznaczać 
będzie zdobycie pełnego zawodu, co zo-
stanie  potwierdzone  stosownym  doku-
mentem – dyplomem z tytułem techni-
ka, tytułem zawodowym.

Kursy KKZ przeznaczone są dla osób, 
które:
• dokumentem chcą potwierdzić 

swoje kwalifikacje zawodowe,
• uzupełnić wiedzę w danym 

zawodzie,
• chcą się przekwalifikować,
• potrzebują zdobyć uprawnienia do 

wykonywania danego zawodu,
• muszą podnieść kwalifikacje w za-

kresie danego zawodu na potrzeby 
pracy,
• starają się o nowe kwalifikacje za-

wodowe na rynku pracy,
• chcą podjąć dalsze kształcenie lub 

doskonalenie zawodowe w trakcie pra-
cy zawodowe.

Dyplom  potwierdzający  kwalifikacje 
zawodowe w określonym zawodzie bę-
dzie mogła otrzymać:
• osoba, która posiada wykształce-

nie średnie i świadectwa potwierdzają-
ce kwalifikacje zawodowe,
• osoba, która posiada wykształce-

nie zasadnicze zawodowe i świadectwa 
potwierdzające kwalifikacje zawodowe 
po uzupełnieniu wykształcenia śred-
niego w liceum ogólnokształcącym dla 
dorosłych.

Warto wspomnieć, że osoby po Gim-
nazjum, Zasadniczej Szkole Zawodowej 
mogą zdobywać konkretne kwalifikacje 
w zawodzie. Nie muszą mieć średniego 
wykształcenia, by otrzymać świadectwa 
potwierdzające te kwalifikacje. AP Edu-
kacja proponuje kierunki takie jak m.in. 
cukiernik, elektryk, fotograf, fryzjer, ku-
charz,mechanik-monter maszyn  i urzą-
dzeń, monter konstrukcji budowlanych, 
monter  -  elektronik,operator  maszyn 
i  urządzeń  przemysłu  spożywczego, 
optyk - mechanik, piekarz, sprzedawca 
czyślusarz. 

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe to 
niebywała szansa rozwoju dla młodych 
osób (min. 18 lat), dla tych, którzy tuż 
po osiągnięciu pełnoletniości pragną 
zdobyć zawód. Wieloetapowe zdoby-
wanie kwalifikacji umożliwia swobod-
ne systematyzowanie zdobytej wiedzy 
– zarówno teoretycznej, jak i praktycz-
nej. Rozszerzona liczba zajęć w spe-
cjalistycznych pracowniach pozwala 
przygotować się nie tylko do zaliczenia 
egzaminu, ale przede wszystkim do 
podjęcia pracy zawodowej. Kwalifika-
cyjne kursy zawodowe dają możliwość 
szybkiego przekwalifikowywania się, po-
zwalają uzupełnić wiedzę oraz zdobyć 
nowe uprawnienia zawodowe. – mówi 
Agata  Dobrowolska,  Koordynator  Re-
gionalny Ogólnopolskiej  sieci  placówek 
edukacyjnych AP Edukacja.
Szkoły dla dorosłych powoli zaczyna-

ją wprowadzać takie Kursy w swoją ofer-
tę. Przy wyborze szkoły, w której chcecie 
rozpocząć naukę na KKZ, należy wziąć 
pod  uwagę  nowoczesną  bazę  dydak-
tyczną, wyposażenie spełniające rosną-
ce  wymagania  kształcenia  zawodowe-
go oraz kwalifikacje kadry dydaktycznej, 
która  stanowi  solidny  fundament  wła-
ściwego przygotowania absolwentów do 
egzaminów potwierdzających kwalifika-
cje zawodowe.
Zdecydowanym  pionierem  jest  sieć 

ogólnopolskich placówek edukacyjnych 
AP  Edukacja.  Od  momentu  wprowa-
dzenia  rozporządzenia  przez  Minister-
stwo Edukacji Narodowej w roku szkol-
nym  2012/2013,  placówka  zaczęła 
realizować  ok.  50  kierunków  w  formie 
Kwalifikacyjnych  Kursów  Zawodowych. 
Kształci już ponad 1000 osób na KKZ. 
Szkoła  proponuje  oczywiście  o  wie-
le  więcej  możliwości,  dlatego  przoduje 
wśród  innych  placówek. szkoła w no-
wym sączu mieści się przy ul. Wyszyń-
skiego 1, tel. 18 442 03 40.

Poznajcie całkiem nowy sposób na zdobycie wymarzonego zawodu

ARTYKUł spOnsOROWAnY
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Cudowna Moc Bukietów
29 września społeczność szkolna Zespołu Szkół w Przysietnicy, mieszkańcy wsi i zaproszeni goście zgromadzili 
się na II Jesiennym Festynie Rodzinnym pod hasłem „Cudowna Moc Bukietów”. Inicjatorem imprezy była szko-
ła, ale w przygotowania zaangażowało się bardzo wielu rodziców. Organizatorom przyświecała idea zgroma-
dzenia społeczności lokalnej – całych rodzin i gości przy wesołej zabawie i smacznym poczęstunku. Podobnie 
jak w pierwszej edycji ważnym punktem programu był konkurs na jesienne kompozycje z darów natury, który 
rozgrywany był w dwóch kategoriach: bukiet artystyczny od klasy i indywidualny zielny. Bukiety prezentowa-
ły się imponująco i wzbudzały zachwyt wszystkich oglądających. 

II JESIENNY FESTYN RODZINNY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W PRZYSIETNICY 

RENAtA JACHImCZAK

W kategorii na bukiet artystyczny 
I miejsce zajęła klasa IIa ze szko-

ły podstawowej, II miejsce - klasa IIIb ze 
szkoły podstawowej, III miejsce – kla-
sa IIa Gimnazjum. Wyłoniono sześć wy-
różnień, które otrzymały: oddział przed-
szkolny 0-1, klasy: IIb, IV, Va, VI szkoły 
podstawowej oraz IIb Gimnazjum. Lau-
reaci otrzymali nagrody finansowe ufun-
dowane przez pZU. przyznana została 
również nagroda wiceburmistrza stare-
go sącza Kazimierza Gizickiego dla kla-
sy I szkoły podstawowej. W kategorii in-
dywidualnej do konkursu zgłoszonych 
zostało 16 bukietów z opisem użytych 
ziół i ich zastosowaniem. Wszystkie bu-
kiety indywidualne zostały wyróżnione, 
a ich autorzy otrzymali nagrody rzeczo-
we przekazane przez sponsora – firmę 
Fakro z nowego sącza.

 W   przebieg  imprezy  zaangażowa-
ło się całe środowisko: strażacy z miej-
scowej OSP przygotowali pokaz ratow-
nictwa,  młodzież  z  Gimnazjum  pod 
kierunkiem  p.  Elżbiety  Kosiby  uczyła 
udzielania  pierwszej  pomocy  przed-
medycznej,  a  przedstawicielki  służby 

zdrowia  -  panie  pielęgniarki  wykony-
wały  badania  pomiaru  ciśnienia  i  po-
ziomu  cukru.  Uczestnicy  festynu mie-
li  okazję  podziwiać  pracę  pszczół  na 
ekspozycji  zaprezentowanej  przez  pa-
sjonata  pszczelarstwa  Jana  Borzęc-
kiego.  Uczniowie  z  programem  arty-
stycznym piosenkami i inscenizacjami 
mogli  pokazać  się  nie  tylko  się  rodzi-
com  ale  i  mieszkańcom wsi.  Nauczy-
ciele  przygotowali  konkursy  i  zabawy 
dla  dzieci,  a  całość  imprezy  z  humo-
rem  prowadził  Krzysztof  Smyda.  Na 
zaproszenie  przybyli  włodarze Miasta 
i Gminy Stary Sącz – burmistrz Jacek 
Lelek  wraz  ze  swoim  zastępcą  Kazi-
mierzem Gizickim. 
Podobnie  jak  w  roku  ubiegłym  do-

pisała  pogoda,  ale  II  edycja  festynu 
zdystansowała  pierwszą  pod  wzglę-
dem  rozmachu  i  efektowności  przy-
gotowanych bukietów  i  stoisk  z  regio-
nalnym  jadłem.  Było  czym  nacieszyć 
oczy  i podniebienia.  Jak zwykle  rodzi-
ce nie  zawiedli.  Po  raz  kolejny  stanę-
li  na  wysokości  zadania,  zaskakując 
inwencją  twórczą,  sztuką  artystyczną 
i kulinarną. 

Tłumnie  przybyli  goście  podziwiali 
i degustowali  regionalne potrawy przy 
szesnastu  klasowych  stanowiskach. 
Można  było  skosztować  żurku,  bigo-
su,  gołąbków,  domowych  gotowanych 
i  smażonych  pierogów,  podpłomyków, 
serów,  miodów,  kołaczy,  rogalików, 
ciast  drożdżowych,  soków  i  ziołowych 
herbatek.  Uczniowie  przygotowali  wy-
stawę  „Leki  naszych babć”. W  jej  po-
wstanie  zaangażowali  się  rodzice 
i  dziadkowie,  którzy przypomnieli  sta-
re,  sprawdzone  i  przekazywane  z  po-
kolenia na pokolenie metody leczenia. 
Zaprezentowano  wiele  naturalnych 
specyfików  na  wszelkie  dolegliwości 
przygotowanych przez mamy i babcie. 
Każdy  zainteresowany  mógł  zabrać 
ulotki z recepturami. 

Organizatorzy imprezy wyrażają wiel-
kie  uznanie  dla  zaangażowania  ro-
dziców  w  przedsięwzięcie,  którego 
rozmiar doceniony został przez wszyst-
kich  przybyłych  gości.  Dyrektor  szko-
ły  -  Zofia Golonka dziękuje wszystkim 
rodzicom  i  mieszkańcom  za  udział 
w festynie.
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Uczestników wydarzenia witała kie-
rownik przybytku sztuki Ewelina 

Wiśniewska. Ona też przeprowadzi-
ła loterię, w której główną wygraną 
było obraz artystki. szczęśliwy los wy-
ciągnęła Magda, córka artystki. pra-
cę wygrali Anna i Bartłomiej piecuch 
z Mszalnicy.

Podczas otwarcia wystawy odbył się 
koncert  piosenek  autorskich  Jacka 
Mazaneca  (gitara). Na  instrumentach 
klawiszowych towarzyszył mu Kuba To-
karczyk. Na wystawę  specjalnie  przy-
jechali, z różnych storn świata znajomi 
i przyjaciele Agaty Kuś wcieleni w róż-
ne postaci  (uczestnicy  VI  zjazdu Arty-
stów Naszej Klasy i Sympatyków Sztu-
ki,  który miał miejsce w Gołkowicach 
Dolnych). Tych przyjaciół sama nazywa 
własną artystyczną i duchową rodziną. 
Ich barwny happening rozbawił bywal-
ców wieczoru do łez.

Dodać też trzeba, że w trakcie autor-
skiego wernisażu oprócz tradycyjnego 
poczęstunku  na  stół  zawitał  upieczo-
ny przez artystkę razowy chleb z czar-
nuszką  na  zakwasie  i  smalec,  rów-
nież własnoręcznie zrobiony. W czasie 
ekspozycji można  było  oglądać  śmia-
łe  akty,  urokliwe  pejzaże  i  urzekają-
ce portrety dzieci, jak również ręcznie 
malowane  tkaniny  (jedwabie),  które 
można  traktować  jak przenośne dzie-
ła sztuki.  Udanego debiutu gratulowa-
ła  autorce  Maria  Bogusława  Wójcik, 
prezes  Towarzystwa  Przyjaciół  Sztuk 

Pięknych  z  Nowego  Sącza  (ma-
larka jest zrzeszona właśnie w tej 
organizacji).  W  2012  roku  zosta-
ła  laureatką  I  nagrody  z wyróżnie-
niem  w  XXXIII  konkursie  przeglądu 

twórczości TPSP. Nagroda była moty-
wacją do dalszej pracy oraz zorganizo-
wania  pierwszej  indywidualnej  wysta-
wy malarstwa.

  O  swoich  dziełach  artystka  mówi  
że jest to portretowanie pomiędzy go-
towaniem obiadów dla  licznej  rodziny, 
a  wychowywaniem  pociech,  dlatego 
poświęca temu zajęciu mniej czasu niż 
by chciała. I dodaje: Jestem szczęśliwa 
zajmując się dziećmi. Nie marzyłam ni-
gdy o karierze zawodowej. Fantazjowa-
łam o tym, żeby malować.

 
Malarka  urodziła  się  w  Mokrej  Wsi 

koło  Podegrodzia.  Obecnie  mieszka 
w Gołkowicach Dolnych. Pochodzi z ar-
tystycznej  rodziny:  jej  wujek  był  wzię-
tym malarzem (śp. Jan Olszak z Osowia 
-  przysiółek  Mokrej  Wsi).  Jego  bracia 
zajmują się rzeźbiarstwem. Jakby tego 
było mało ma też dwóch artystycznych  
kuzynów - Krzyśka i Leszka Olszaków. 
Jeden maluje, a drugi rzeźbi.

To wujek  zaraził  ją  sztuką: Podoba-
ło mi się jak kreślił obraz, lubiłam za-
pach pigmentów olejnych. Czasem po-
zwalał mi coś naszkicować. Od 10 lat 
używam właśnie tych barwników, ale 
wcześniej podkradałam farby dzie-
ciom - opowiada  Kuś.- Obrazowa-
łam pastelami, akwarelą, ale najbar-
dziej lubię olej na płótnie i na desce. 
Od ponad roku maluję również na je-
dwabiu. Marzyłam, żeby iść do szko-
ły plastycznej, ale sytuacja rodzinna 
na to nie pozwoliła - dodaje A. Kuś. - 
Potem wyszłam za mąż i  pojawiły się 
dzieci. Pochłonęła mnie praca i życie 
rodzinne. Czasem coś pomalowałam 
z pociechami, dla nich. I dalej marzy-

łam... Fantazjowałam, że na emery-
turze kupię farby i zacznę portreto-
wać... 11 lat temu mój mąż wyjechał 
do pracy za granicę. Zostałam sama 
ze szkrabami. Nie pracowałam zawo-
dowo, bo przy czwórce potomstwa nie 
dałabym rady. Wtedy kupiłam akware-
le. Potem pastele suche, a na koniec 
farby olejne i nie rozstaję się z nimi do 
tej pory, z małą przerwą na ostatnia 
ciążę i okres kiedy najmłodsza córka 
Magda była mała. W tym czasie próbo-
wałam malować akrylami, ale ich nie 
lubię.  Tytułem puenty dodajmy,  że po 
wernisażu w domowym zaciszu artyst-
ki  rozdzwonił  się  telefon  i  brzęczy  do 
tej pory. Zapewne wydzwania karierę.

Niezwykły wernisaż w Galerii pod Piątką

Maluje pomiędzy gotowaniem
Pod koniec wakacji w Galerii "Pod Piątką" miał miejsce debiutancki, niezwy-

kły i zaskakujący wernisaż malarstwa Agaty Kuś z Gołkowic Dolnych. Na 
zakończenie wakacji wybrał się taki ogrom miłośników jej twórczo-

ści, jakich starosądeckie sale wystawiennicze dawno nie oglądały. 
Przyglądanie się obrazom umilił gościom nowosądecki bard Jacek 

Mazanec i barwny hapenning miłośników malarstwa plastyczki, 
przybyłych od Norwegii po Radom.

ROBERt DROBYSZ
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Filmowa wywiadówka
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady 

Sari w Starym Sączu serdecznie 
zaprasza wszystkich Rodziców 
uczniów gimnazjalnych i ponad 
gimnazjalnych na filmową wywia-
dówkę do Sokoła dotyczącą re-
alizowanego projektu Filmoteka 
Szkolna. Nowe Horyzonty Eduka-
cji Filmowej.
Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 

o godz. 16.30. W trakcie spotkanie bę-
dzie można dowiedzieć się,  jakie fil-
my będą pokazywane w ramach pro-
jektu  i w  jaki sposób wpływają one 
na rozwój dziecka. Aktualnie projekt 
adresowany  jest do  starosądeckich 
gimnazjalistów. W przypadku zainte-
resowania możliwe  jest  uruchomie-
nie edycji dla licealistów. (WW)

Zaduszkowe „Dziady”
W ostatnim październikowym 

dniu w starosądeckim Sokole wy-
stąpił teatrzyk szkolny Nim Nul 
przy Gimnazjum im. Juliusza Sło-
wackiego w Starym Sączu. 
Młodzież gimnazjum oraz nauczy-

ciele mieli przyjemność obejrzeć dra-
mat Dziady cz. II. Spektakl doskona-
le oddał klimat Mickiewiczowskiego 
dzieła.  Atmosfera  tajemnicy,  scene-
ria  i  wspaniała  gra  aktorów  to  nie-
zaprzeczalne  atuty  tego  widowiska. 
Występ powstał pod czujnym okiem 
Zofii Trzcińskiej, Joanny Pabian-Rams 
i Wioletty Nowak. W role poszczegól-
nych  postaci  wcielili  się  uczniowie 
i uczennice z klas Ia, którzy w ciągu 
niespełna  sześciu  tygodni  nauczyli 
się tekstu i gry aktorskiej. Są to: Dą-
browska Martyna, Kamiński Łukasz, 
Kmak  Gabriela,  Kowalczyk  Weroni-
ka, Kurowska Kinga, Nakielski Karol, 
Nowak Sylwia, Orłowska Anna, Pulit 
Izabela, Rejowski Jan, Sojka Gabrie-
la,  Szewczyk  Bartłomiej,  Trzciński 
Maciej, Tyliszczak Kinga, Wastag Jo-
lanta, Wojtas Adam. (AO)
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W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole …
Grzegorz Halama Oklasky - kabaret „Żule i Bandziory”
18 listopad, godz. 1900

Powrót w wielkim stylu kabaretu do staro-
sądeckiego Sokoła. Grzegorz Halama pre-
zentuje  zawsze  aktualny  i  zabawny  pro-
gram, który sprawdza się we wszystkich 
warunkach.  Nagrywa  dla  TVP1,  TVP2, 
POLSAT, TVN, HBO do programu „HBO Na 
stojaka”, Comedy Central. W Trójkowej Li-
ście  Przebojów,  jego  utwór  „Ja  wiedzia-
łem,  że  tak  będzie”  przez  trzy  tygodnie 
zajmował pierwsze miejsce. W każdy po-
niedziałek  kabareciarz  ma  swoją  audy-
cję w radiowej „Trójce”. Znany jest przede 

wszystkim z kreacji Pana Józka, hodowcy kurczaków, jak również z wielu parodii, mo-
nologów czy skeczy. W tym miesiącu będzie można go spotkać w Starym Sączu. Bi-
lety w przedsprzedaży: 39zł/29zł (ulgowy), w kasie przed występem + 2 zł. Uwaga! 
Dla czytelników Kuriera Starosądeckiego przygotowaliśmy nie lada atrakcję. W 
dniu 18 listopada w godz. 9.00-17.00, w punkcie Infromacji Turystycznej, Rynek 5 
w Starym Sączu ostatnie wolne bilety (minimum 10) będą dostępne z rabatem - 
10 zł. Przy zakupie należy okazać egzemplarz Kuriera Starosądeckiego. 

Joao de Sousa z zespołem - Fado Polaco
30 listopad, godz. 1900

Wyjątkowy koncert z polskimi akcentami 
muzycznymi. Portugalczyk Joao de Sousa 
i jego Fado Polaco to wyjątkowa koncep-
cja  artystyczna  przedstawiająca muzykę 
zachodniej  części  Półwyspu  Iberyjskiego 
czyli portugalskiego fado, jazz, flamenco, 
portugalskiego folkloru, połączonej z afry-
kańskim  i  arabskimi  inspiracjami.  a  tak-
że z polską kreatywnością i zmiennością. 
Zespół João de Sousa & Fado Polaco po-
wstał na początku 2011r. Na swoim kon-
cie już ma 2 płyty. Wielką niespodzianką 

może być śpiewany po polskuutwór napisany przez  ...  Juliana Tuwima z muzyką 
Henryka Warsa. Bilety w przedsprzedaży: 28zł/23zł (ulgowy), w kasie przed wystę-
pem + 2 zł. 
 

Carrantuohill - irlandzkie ballady w mistrzowskim wykonaniu
5 grudzień, godz. 1900

Zespół  Carrantuohill  został  założony 
w 1987 roku. Jest to polski zespół grający 
muzykę celtycką. Nazwa zespołu pocho-
dzi od nazwy najwyższego szczytu w Irlan-
dii. W swojej twórczości posługują się ta-
kimi  istrumentami  jak skrzypce, uilleann 
pipes (odmiana dud), buzuki, cytra, bodh-
ran, flety, tin whistles, akordeon, mando-
lina, gitara basowa, gitara akustyczna itp.
Do  dziś  zespół  zagrał  ponad 1000  kon-
certów, zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Bilety w przedsprzedaży: 28zł/23zł (ulgo-
wy), w kasie przed występem + 2 zł. 
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Koncert dla braci 
z Gabonia
Wojciech i Artur Rams – dwaj 
bracia z Gabonia od urodzenia 
cierpią na zanik mięśni. Są całko-
wicie zdani na pomoc drugiej oso-
by. Samodzielnie nie są w stanie 
wykonać nawet najprostszych 
codziennych czynności. Nieste-
ty, jest to choroba nieuleczalna 
i z każdym rokiem pogłębia się 
coraz bardziej. Z pomocą chłop-
com pospieszyła Fundacja „Bę-
dzie Dobrze” ze Starego Sącza, 
która 17 listopada organizuje dla 
nich koncert charytatywny „I Ty 
możesz pomóc” w starosądec-
kim Sokole. 

 - Chcemy chociaż trochę uła-
twić im życie, gdyż do tej pory 
było to dla nich bardzo ciężkie 
i mozolne zmaganie się z cho-
roba. Liczymy na wsparcie i po-
moc Starosądeczan i ludzi dobre-
go serca – mówi prezes  fundacji 
Anna Pych.
Cegiełkę  w  cenie  5  zł  będzie 

można nabyć przed wejściem. Or-
ganizatorzy  przewidzieli  na  ten 
dzień  mnóstwo  atrakcji.  Oprócz 
występów  zespołów  będzie  moż-
na wziąć udział w licytacjach cen-
nych  przedmiotów,  a  także  wy-
losować  gadżety  biorąc  udział 
w  loterii  fantowej.  Dzieci  będą 
mogły  pomalować  sobie  buźki, 
a przy okazji porysować  i wygrać 
nagrody. Najmłodszymi zajmować 
się  będą  wolontariusze  Fundacji 
„Będzie  Dobrze”.  Na  scenie  już 
od godziny 17.00 zobaczymy Staro-
sądeczan, Ciupagę, Heyli,  zespół 
Overcome,  pokazy  kickboxingu. 
Atrakcji  będzie  co  niemiara.  Pa-
tronat  nad  koncertem  objął  bur-
mistrz  Starego  Sącza,  Jacek  Le-
lek, natomiast patronat medialny 
nad imprezą sprawuje Kurier Sta-
rosądecki. (WW)
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 Babooshki - dwujęzyczne interpretacje czyli folk na jazzowo
13 grudzień, godz. 1830

Zespół  Babooshki  to  zespół  Karoliny  Be-
imcik  (Karolina  Beimcik  Quartet)  i  Dany 
Vynnytskiej  (Dagadana).  Repertuar  ze-
społu stanowią  jazzowe  interpretacje pie-
śni  ludowych  z  różnych  regionów  Polski 
i Ukrainy.  Ich pomysły muzyczne opierają 
się  na  bogatej  tradycji  Kresów  Wschod-
nich. Słowiańskie melodie uzyskują jazzo-
wą oprawę,  łącząc cechy  folkloru  z niety-
pową  harmonią. Wszystko  to  krystalizuje 
się w akustycznym brzmieniu gitary i kon-
trabasu, wokalistki zaś pokazują, jak wiele 
podobieństw zachodzi pomiędzy reprezen-
towanymi przez nie kulturami. Babooshki 
prezentują zbiór tak zwanych “vesnianek” 
– ukraińskich  i wschodniopolskich pieśni 
śpiewanych w czasie kolędowania wiosen-
nego mających na celu pobudzenie wital-
nych sił natury  i symboliczne przywołanie 
wiosny.
Podczas XIV Festiwalu Folkowego Polskie-
go Radia "Nowa Tradycja 2011" grupa zdo-
była II Nagrodę za, jak podało jury w pro-

tokole, świetny dobór repertuaru zwracający uwagę na wspólne tradycje muzyczne.
 Bilety w przedsprzedaży: 28zł/23zł (ulgowy), w kasie przed występem + 2 zł. 

Hollóėnek Hungarica – „bębniarsko-dudziarski” spektakl z Węgier
28 grudzień, godz. 1830

Hollóėnek  Hungarica  to  węgierska  gru-
pa muzyczna  grająca  wyjątkowo  żywio-
łową  muzykę  średniowieczną.  Zespół 
został  założony w 2002  roku, w Debre-
czynie,  z  inicjatywy  Lajosa  Bálinta.  Po-
czątkowo  w  repertuarze  grupy  można 
było  usłyszeć  średniowieczne  ballady 
miłosne  i  pieśni  ze  zbioru  Carmina  Bu-
rana, wykonywane na buzukach, fletach 
i  skrzypcach. Z biegiem czasu głównym 
instrumentem  zespołu  i  jego  znakiem 
rozpoznawczym  stały  się  dudy,  a  reper-
tuar  poszerzono  o  węgierskie  tańce  lu-
dowe,  pieśni  minstrelów  i  pieśni  rycer-
skie. Obecnie, muzycy grają na dudach, 
szałamajach, buzukach, skrzypcach, fle-
cie  i  tapanach  -  bębnach  tureckich.  Ich 
występy często uświetniają artystki tań-
czące z pochodniami i chorągwiami. Ze-
spół był wielokrotnie goszczony na festi-
walach w całej Europie: w Polsce (także 
w Lublinie), w Niemczech, Serbii, Rumu-
nii, na Słowacji i na Litwie. Repertuar for-

macji stanowią dawne pieśni  i ballady z okresu średniowiecza  i baroku pocho-
dzące głównie z krajów takich  jak Węgry, Turcja, Włochy, Francja, Rumunia czy 
Mołdawia oraz folkowe kompozycje zaczerpnięte z kultur skandynawskich. Grają 
w średniowiecznych strojach. Żywiołowe spektakle dudziarsko - bębnarskie „Hol-
lóének Hungarica" są entuzjastycznie przyjmowane na koncertach w całej Euro-
pie. Bilety w przedsprzedaży: 25zł/20zł (ulgowy), w kasie przed występem + 2 zł. 
(WW)
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4 października na boisku sportowym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Starym Sączu przy ul. Batorego odbył się II Turniej Mini Strong Man o 
Puchar Starosty Nowosądeckiego. 

Młodzi siłacze
II Mini Strong Man w Starym Sączu

Młodzi zawodnicy z powiatu no-
wosądeckiego grodzkiego i 
ziemskiego rywalizowali w sze-

ściu konkurencjach: spacer farmera, 
waga płaczu, martwy ciąg na axel gry-
fie, spacer buszmena, zegar i uchwyt 
Herkulesa.

podobnie jak rok temu sędziował, za-
chęcał do rywalizacji i udzielał cennych 
wskazówek  jeden  z  najlepszych    pol-
skich siłaczy, najsilniejszy człowiek Ma-
łopolski - Tomasz Kowal z Krynicy Zdro-

ju. Walka była zacięta, a atmosferę zawodów dodatkowo podgrzewały gorące 
rytmy muzyczne serwowane przez DJ WACA oraz głośny doping publiczności. 
Zwyciężył Paweł Toczek, drugie miejsce zajął Jarosław Nosal, a trzecie Kacper 
Sopata (ZSP Stary Sącz). Kolejne miejsca w pierwszej szóstce: Jakub Janczyk, 
Jan Sutor (ZSP Stary Sącz), Sebastian Poręba.
II Turniej Mini Strong Man mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu firm i 

instytucji z terenu Starego i Nowego Sącza. Nagrody ufundowali m.in. burmistrz 
Starego Sącza, Jacek Lelek, Starosta Nowosądecki, firma Erbet oraz kilkana-
ście innych firm. Wszyscy startujący zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
puchary, medale, oryginalne statuetki oraz bardzo atrakcyjne nagrody rzeczo-
we. Pomysłodawcą i jednocześnie organizatorem tej imprezy jest nauczyciel wy-
chowania fizycznego starosądeckiej szkoły, Ryszard Gądek.

WOJCIECH WALISZEWSKI

Warto wiedzieć 
IV Międzynarodowy Turniej Soko-
lika w Internecie

Organizatorzy IV Międzynaro-
dowego Turnieju Sokolika w pił-
ce nożnej dzieci, który odbędzie 
się na obiektach sportowych MKS 
,,Sokół’’ w dniach 7 - 8 czerwca 
2014 roku informują Kibiców, że 
jest już dostępna oficjalna strona 

internetowa turnieju pod adresem: 
www.turniejsokolikastarysacz.pl. 

Na stronie można znaleźć mię-
dzy innymi opisy turniejów z po-
przednich lat, jak również aktual-
ności dotyczące IV edycji Turnieju. 
O tym, jak wielkim prestiżem cie-
szą się starosądeckie zawody 
niech znaczy fakt, iż do grona i tak 
już zacnych sponsorów dołączyły 
sądeckie firmy: Konspol oraz pro-
ducent lodów - Koral. Ambasado-
rem IV Turnieju został lokalny pro-
ducent soków Słoneczna Tłocznia. 
Do turnieju zgłosiły się już pierw-
sze drużyny. W Starym Sączu po-
jawią się takie zespoły jak: Slo-
van Bratysława ze Słowacji, Banik 
Ostrawa z Czech czy Legia War-
szawa oraz Wisła Kraków z Polski. 
Organizatorzy zabiegają również 
o drużyny z Austrii oraz Niemiec. 
Od samego początku redakcja Ku-
riera Starosądeckiego kibicuje So-
kolikom. (WW)

A to ciekawe...

Zawody OSP
22 września odbyły się w Starym 
Sączu gminne zawody sportowo-
-pożarnicze Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych OSP z gmin: Sta-
ry Sącz, Piwniczna Zdrój, Muszyna.

Zawody  zostały  zorganizowane na 
placu  przy  Diecezjalnym  Centrum 
Pielgrzymowania  im.  Jana  Pawła  II 
w  Starym  Sączu.  Gminę  Stary  Sącz 
reprezentowało pięć chłopięcych dru-
żyn  pożarniczych  i  dwie  dziewczęce 
drużyny pożarnicze. Zwycięzcami za-
wodów w klasyfikacji końcowej zosta-
ły;  grupa chłopięca:  I miejsce  - OSP 
Moszczenica Wyżna, II miejsce - OSP 
Gaboń,  III  miejsce  -  OSP  Przysietni-
ca; grupa dziewczęca: I miejsce - OSP 
Przysietnica,  II miejsce  - OSP Mosz-
czenica Wyżna.

Drużyny,  które  zajęły  miejsca  na 
podium otrzymały puchary, a wszyst-
kie biorące udział w zawodach otrzy-
mały  dyplomy  i  gadżety  promocyjne 
od sponsorów. Puchary oraz dyplomy 
ufundował Burmistrz Starego Sącza, 
natomiast upominki firmy: BATIM - In-
ternational  Transport  and  Spedition 
Stary Sącz, F.H.U. Mipol Moszczenica 
Wyżna,  Biuro  PZU  Elżbieta  Lekstan, 
Towarzystwo  Ubezpieczeń  UNIQA, 
Popradzki Park Krajobrazowy w Sta-
rym  Sączu,  Lasy  Państwowe Nadle-
śnictwo Stary Sącz, Horpol S.A., Gru-
pa MASPEX. (WW)
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