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Mimo że wiosna już za rogiem, to ciężko przychodzi nam zrzucić parę kilogramów, zwłaszcza że statystycznie aż trzy na cztery osoby w Polsce jada
niezdrowe przekąski. Blisko połowa z nas (45 proc.) ma z tego powodu wyrzuty sumienia, ale i tak nie zmieniamy swoich przyzwyczajeń – wynika
z lutowego badania instytutu IRCenter „Co Ci szkodzi?”.
Niemal każdy z nas podjada coś niekoniecznie zdrowego przynajmniej
raz w tygodniu (81 proc.). W polskim „jadłospisie” najczęściej pojawiają się
chipsy (51 proc.) i fast foody (43 proc.) oraz przekąski typu instant, czyli np.
zupki chińskie (40 proc.). W Starym Sączu do tego dochodzą bardzo smaczne pierogi, którym wyjątkowo trudno się oprzeć. Mitem okazało się, że wybieramy wysokokaloryczne jedzenie ze względu na brak czasu. Badanie
udowodniło, że najchętniej podjadamy w domowym zaciszu, siedząc przed
telewizorem lub komputerem. Wtedy nasza silna wola jest bardzo „słaba”
i podatna na różne bodźce, nie tylko smakowe.
Wprawdzie żałujemy, wstydzimy się, a jednak dalej oddajemy się doznaniom. Badanie wykazało, że głównie jemy przekąski dlatego, że po prostu
mamy na to ochotę (80 proc.). Jesteśmy równocześnie mistrzami w wymyślaniu wymówek i usprawiedliwień dla swojego łakomstwa. Najczęstsza
z nich to tłumaczenie sobie, że „to już ostatni raz”. Czyżby na pewno?

Wojciech Waliszewski
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Cały świat
w Starym Sączu

s. 12

Starosądeczanie

Magdalena Ponurkiewicz

s. 14

Wydarzenia kulturalne

Przeciw chuligaństwu

s. 16

Wydarzenia kulturalne

Od seniora do Sokoła

s. 18

Wydarzenia kulturalne

Ferie na gorąco

s. 19

Sport

Wielki sukces

s. 22
marzec - kwiecień 2014 3

Rada Miejska w Starym Sączu
44. sesja Rady Miejskiej

Święta Kinga patronką Starego Sącza

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

Gaboniu, Skrudzinie; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i opłat za korzystanie ze schroniska dla nich; w sprawie
połączenia Szkoły Podstawowej oraz
Gimnazjum w Gołkowicach Górnych
w Zespół Szkół; w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Stary Sącz na lata 2014-19.
Ponadto przewodniczący komisji
składali sprawozdania z pracy w roku
ubiegłym i przedstawiali plany pracy
na rok bieżący.

C

zterdziesta czwarta sesja Rady
Miejskiej w Starym Sączu 19 lutego br. odbyła się w zmodernizowanej i urządzonej na nowo sali obrad
na piętrze budynku Urzędu Miejskiego. Pierwszą decyzją Rady w tym
miejscu było przyjęcie przez aklamację rezolucji w sprawie ustanowienia świętej Kingi patronką Starego Sącza.
Rezolucję przygotowaną z inicjatywy Burmistrza Starego Sącza podpisali wszyscy radni. Dokument upoważnia Burmistrza i Przewodniczącą
Rady Miejskiej do wystąpienia za pośrednictwem Biskupa Tarnowskiego
Andrzeja Jeża z wnioskiem do Stolicy Apostolskiej o oficjalne ustanowienie Świętej Kingi Patronką Starego
Sącza. Treść całego dokumentu zamieszczamy na stronie 11.
Obrady rozpoczęły się od sprawoz-

dania burmistrza Jacka Lelka z okresu między sesjami oraz podziękowań
dla pań Danuty Sułkowskiej i Bogumiły Pasoń za pracę nad dokumentem rezolucji. Relację ze swojej działalności składała też przewodnicząca
Rady Miejskiej, Ewa Zielińska.
Następnie były interpelacje i zapytania radnych, zapytania sołtysów, przewodniczących osiedli
i procedura podejmowania uchwał.
Radni przyjęli m.in. uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 2015 roku środków stanowiących fundusz sołecki;
w sprawie przystąpienia i realizacji jako partner projektu „e-Powiat
Nowosądecki”; w sprawie ustalenia
przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz opłat za korzystanie z nich; w sprawie zatwierdzenia
uchwał zebrań wiejskich w Myślcu,
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Radni, goście i dziennikarze byli zaintrygowani nową salą i jej wnętrzem.
Zajmowali swoje miejsca w fotelach
przy stole w formie podkowy i w fotelikach dla publiczności, z zadowoleniem komentując zmiany. Jeszcze
kilka miesięcy temu w miejscu obrad
był zupełnie inny rozkład pomieszczeń, teraz połączono dwa pokoje
w jeden większy (dzielony w razie potrzeby) w poprzek budynku. Powstały
też nowe inne pokoje (m.in. socjalny)
i nowe toalety. Wymieniono stolarkę,
zainstalowano nowoczesne oświetlenie, zakupiono nowe meble, urządzono stół prezydialny i mównicę,
których do tej pory nie było. Stół prezydialny zdobi obecny herb miasta
i tablica herbowa z wizerunkiem św.
Kingi. Przed wejściem do sali obrad
widnieje płaskorzeźba ze znakiem
Tau - symbolem franciszkańskim (budynek ten wchodził niegdyś w obręb
zabudowań klasztoru franciszkanów
skasowanego później przez zaborcę). Krzyż w nowym miejscu obrad
(wyeksponowany na sali razem z godłem państwowym) poświęcił ks. proboszcz Marek Tabor. Nowa sala będzie wykorzystywana na obrady Rady
i spotkania komisji, a także na różne konferencje, szkolenia i oficjalne
spotkania w Urzędzie Miejskim. (RK)

Liczba, która cieszy

18.200
Tyle osób wzięło udział w imprezach kulturalnych zorganizowanych
w starosądeckim Sokole w 2013
roku.
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Milion na odbudowę
strat po powodzi

Kolejne pieniądze z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Trzy miliony na drogę
Stary Sącz - Gołkowice
Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę listę wniosków do dofinansowania w 2014 r. z budżetu państwa w ramach programu "Narodowy program przebudowy dróg
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój". Wśród
pięciu zatwierdzonych wniosków małopolskich gmin jest wniosek
Starego Sącza.

Wojewoda małopolski opublikował listy promes do dofinansowania w 2014 roku zadań związanych
z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Dla gminy Stary Sącz przeznaczono 994 tys.
złotych.

D

otacja dla gminy na modernizację
drogi gminnej Stary Sącz - Gołkowice Dolne (7375 metrów bieżących) wyniesie 2,98 mln złotych. Gmina przeznacza na tę inwestycję 2,99
mln złotych. Przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa
poprzez modernizację drogi zakłada m.in. przebudowę skrzyżowania
w formie ronda w Gołkowicach, skrzyżowania z ul. Źródlaną, przebudowę poboczy, wykonanie chodników,
ścieżki rowerowej oraz remont żela-

znego mostu na Dunajcu.
Łącznie w latach 2009-2013
(w I i II etapie programu) rząd przeznaczył na realizację zadań własnych
samorządu lokalnego (dla gmin i powiatów) prawie 4 mld zł. Na 2014 rok
pieniądze na „schetynówki” zostały ograniczone do 250 mln zł (stąd
mniej zatwierdzonych inwestycji), ale
ta kwota może zostać jeszcze znacznie zwiększona z wpłat, jakich do budżetu państwa dokonają Lasy Państwowe. Każdego roku beneficjentem
dofinansowania z tego programu jest
gmina Stary Sącz.
Zatwierdzony w ministerstwie wniosek Starego Sącza zajmował na liście
wojewódzkiej „premiowane” drugie
miejsce i burmistrz Jacek Lelek wprowadził już tę inwestycję do budżetu
gminy na 2014 rok. 7 lutego br. gmina Stary Sącz ogłosiła przetargi nieograniczone na modernizację drogi
gminnej nr 294204K. Zamówienia
mają zostać wykonane do końca października tego roku.

A to ciekawe...

12 stycznia, podczas uroczystego koncertu „Fundusze z kulturą” w Centrum Sztuki Mościce
w Tarnowie ogłoszono laureatów
IV edycji konkursu „Kopalnia PO(KL)mysłów”. W kategorii I wyróżniona została Gmina Stary Sącz
za projekt „Czas na aktywność
w Grodzie Kingi” - Ośrodka Pomocy Społecznej, kierowany przez
Janinę Nalepę.
Nagrody i dyplomy laureatom wręczali: wicemarszałek Roman Ciepiela, członek zarządu wojewódz-

fot. ARCH UMiG

Aktywność wyróżniona

twa Stanisław Sorys oraz Czesław
Siekierski, poseł do Parlamentu
Europejskiego. Dyplom dla Starego Sącza odebrał zastępca burmistrza, Kazimierz Gizicki. (WW)

fot. KAZIMIERZ GIZICKI

fot. RYSZARD KUMOR

RYSZARD KUMOR

Wśród zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych do
dofinansowania w roku 2014 planowana jest odbudowa drogi gminnej
Łazy Biegonickie - Wójcikówka w Łazach Biegonickich, odbudowa drogi
gminnej Gaboń - przy Kościele w Gaboniu oraz odbudowa drogi gminnej
Partyzantów - Lipie w Starym Sączu.
Natomiast wśród dofinansowania zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi
w roku 2014 w planach jest wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania pn. stabilizacja
osuwiska wraz z odbudową drogi lokalnej Cyganowice - Popowice w miejscowości Popowice. Na liście trzech
zadań do dofinansowania powiatu nowosądeckiego (w sumie 3 mln zł) jest
jeszcze „Odbudowa drogi powiatowej
nr 1535 K: ul. Sobieskiego, ul. Węgierskiej w Starym Sączu - I etap wraz
z odbudową przepustu.
Gmina otrzyma dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z rezerwy celowej budżetu państwa po
wyłonieniu wykonawców inwestycji
na odbudowę obiektów, które wcześniej zostały uwzględnione w protokołach komisji wojewody ds. weryfikowania szacunków strat w infrastrukturze
komunalnej i podpisaniu umów z wojewodą. – Za te pieniądze będziemy
mogli wyremontować nawierzchnię
blisko 2 kilometrów dróg gminnych,
które ucierpiały podczas obfitych
opadów atmosferycznych w poprzednich latach – nie kryje zadowolenia
burmistrz Jacek Lelek. (WW)
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Zaraz na początku stycznia prace wznowił parlament. Na
pierwszym posiedzeniu aktywnie uczestniczył poseł Marian
Cycoń. Wziął udział w dyskusji podczas trzech punktów porządku dziennego 58. Posiedzenia Sejmu. Interesował się
rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, które są implementacją przepisów UE. Pytał również o szczegóły rozwiązań dotyczących rządowego projektu ustawy o zasadach
prowadzenia zbiórek publicznych. Przy sprawozdaniu Komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zwrócił uwagę na konieczność kompleksowego podejścia do odnawialnych źródeł energii. - Nie ulega wątpliwości,
że kwestia zasad rządzących lokalizacją wiatraków powinna być uregulowana
i to najpewniej znajdzie się w ustawie o odnawialnych źródłach energii. – mówił Poseł. - Procedowany projekt dotyczył tylko wycinka problematyki, a OZE to
również obiekty hydrotechniczne, fotowoltaika i biomasa. To wszystko również
wymaga uregulowań. Mam więc pytanie, czy wiadomo już, choćby w przybliżeniu, ile energii w naszym bilansie wymaganym prawem unijnym powinno być
z danego źródła odnawialnego? W czasie debaty nad tym projektem padały
argumenty, że w Polsce montowane są używane wiatraki pochodzące z innych
krajów, a zdemontowane tam z powodu niespełniania norm. Wydaje się istotne,
by w tym czasie, kiedy rynek będzie już uregulowany ustawą o OZE, mieć narzędzia, które zapobiegną sprowadzaniu i montowaniu w Polsce instalacji wyeksploatowanych i niespełniających odpowiednich norm.
Podczas tego posiedzenia Sejmu Poseł wygłosił również oświadczenie w sprawie 90. rocznicy urodzin dr Jerzego Masiora, żołnierza AK, harcmistrza, lekarza i poety. Inne oświadczenia dotyczyły potencjału turystycznego Małopolski,
w sprawie modernizacji galerii i ekspozycji nieprezentowanych prac wybitnego sądeckiego artysty Władysława Hasiora i w sprawie konieczności dostosowania drogi krajowej nr 75 do parametrów drogi głównej przyspieszonej lub
ekspresowej.
Trybunał Konstytucyjny uznał niedawno, że niezbędne jest przywrócenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osobom, które utraciły je w wyniku nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w lipcu 2013 roku. Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej przygotowało więc projekt ustawy, który został przesłany
do konsultacji międzyresortowych oraz konsultacji społecznych. W marcu projekt powinien trafić do Sejmu. Zgodnie z projektem, osoby które utraciły zasiłek
w wyniku nowelizacji otrzymają wypłatę zaległego świadczenia bez zmiany jego
wysokości – 520 zł. Według MPiPS przepisy te dotyczą około 140 tys. opiekunów osób niepełnosprawnych, ich koszt może wynieść 1 mld 620 mln zł. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje również drugi projekt, który
zakłada wprowadzenie kompleksowego rozwiązania wspierającego opiekunów
osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada m.in. odejście od kryterium dochodowego. Projekt wprowadza jedno świadczenie dla wszystkich opiekunów, bez
względu na wiek powstania niepełnosprawności u osoby, nad którą sprawowana jest opieka. Wysokość świadczenia będzie zróżnicowana w zależności
od stopnia potrzebnej opieki. Oceny dokona Wojewódzki Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności.
Poseł Marian Cycoń wystosował również kolejne interpelacje i zapytania poselskie m.in. w sprawie nowych uregulowań w zakresie planowania przestrzennego, profesjonalnych staży umożliwiających późniejsze zatrudnienie, w sprawie budowy nowej linii kolejowej, z wykorzystaniem dotychczasowej linii 104,
w sprawie instytucji zatrudnienia socjalnego, w sprawie szansy na promowanie
polskiej marki na światowych rynkach, a także w sprawie skuteczności działania systemu e-PUAP.
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Pieniądze od ministra
80 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury otrzyma w tym roku Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej.

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

Z ławy poselskiej...

Wniosek Centrum Kultury i Sztuki im.
Ady Sari w ramach dotacji na muzyczne wydarzenia artystyczne. otrzymał
85,20 punktów i został wysoko oceniony na liście rankingowej Ministerstwa
Kultury obok takich wnioskodawców
jak Krakowskie Biuro Festiwalowe, Filharmonia Podkarpacka, czy Stowarzyszenie Muzyki Polskiej.
- Nie pamiętam czy kiedyś z Ministerstwa takie pieniądze Festiwal dostał. Owszem były większe środki, ale
wtedy, gdy wydarzenie wsparte było z
funduszy unijnych. Tak wysoka ocena
i dofinansowanie pokazuje, że w Ministerstwie Kultury cenią nasz Festiwal
i jego nową formułę – powiedział burmistrz Jacek Lelek. Zadowolenia nie
krył również dyrektor Centrum Kultury
i Sztuki im. Ady Sari, Wojciech Knapik,
który przygotowywał wniosek.
W 2014 roku Starosądecki Festiwal
Muzyki Dawnej odbędzie się już po raz
36. Od ubiegłego roku wydarzenie skupia się na prezentowaniu oryginalnej
muzyki dawnej, a jego dyrektorem artystycznym jest Marcin Szelest. (WW)

Nowy Zarząd
Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze Towarzystwa Miłośników
Starego Sącza, które odbyło się 2
lutego br. wybrało zgodnie z nowym
statutem siedmioosobowy zarząd
w składzie: Renata Jachimczak (sekretarz), Danuta Sułkowska, Andrzej
Długosz (prezes), Karol Fijałkowski
(skarbnik), Andrzej Nicpoński, Wojciech Rams (zastępca prezesa), Andrzej Sojka.
Burmistrz Jacek Lelek przekazał informację m.in. o krokach w sprawie
ustanowienia św. Kingi patronką miasta, a w konsekwencji zmianę herbu
(austriackiego zaborcy) i umieszczenie
na nim wizerunku Świętej. (WW)

Wyniki konkursu na stanowisko kapelmistrza Starosądeckiej Międzyszkolnej Orkiestry Dętej

Orkiestra gra dalej
Od marca 2014 roku, po rezygnacji Stanisława Dąbrowskiego, funkcję kapelmistrza i instruktora Starosądeckiej Międzyszkolnej Orkiestry Dętej pełni Georg Weiß - z wykształcenia muzyk i dyrygent.

WOJCIECH WALISZEWSKI

eorg Weiβ ukończył Wyższą
Szkołę Muzyczną w Essen
(Niemcy) o specjalności trąbka,
a następnie studium w zakresie
dyrygowania orkiestrami dętymi
w Bazylei (Szwajcaria) w klasie prof.
Feliksa Hauswirtha oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Szkołami Muzycznymi w Bonn
(Niemcy).
Pracę jako zawodowy muzyk i dyrygent rozpoczął w 1980 r. jako trębacz w Orkiestrach Symfonicznych
w Essen, Pforzheim, Ulm (Niemcy), Enschede (Holandia), Bazylea
(Szwajcaria), jako Dyrektor Szkół Muzycznych w Essen Geislingen (Niemcy), a od 1992 r do 2014 w Lörrach
(Niemcy). Pracował również jako Dyrygent Orkiestr Dętych w Uberkingen (Niemcy) w latach 1984-1992;
Miejskiej Orkiestry Dętej w Lörrach
(Niemcy) w latach 1992-1997; w Fislisbach (Szwajcaria) w latach 19972007, Melchnau (Szwajcaria) w latach (2007-2009) oraz w Gancingen
(Szwajcaria) w latach (2009–2014).
Jest twórcą projektów Międzynarodowych Orkiestr Dętych w całej
Europie. Pięciokrotnie uczestniczył
w Międzynarodowym Konkursie Orkiestr Dętych w Rybniku z połączonymi Orkiestrami Dętymi Niemiec,
Szwajcarii, Anglii, Turcji, Austrii,
Polski. Trzykrotnie na w.w. konkursie otrzymał tytuł Najlepszego
Dyrygenta.

Od 2006 Szkoła Muzyczna w Lörrach współpracuje z PSM I i II st.
w Nowym Sączu. Wspólnie zrealizowali 10 projektów połączonych Orkiestr Dętych Symfonicznych z Niemiec, Polski, Szwajcarii, Austrii,
Anglii, Turcji w dużych salach koncertowych na terenie Niemiec Polski
i Szwajcarii. Z pochodzenia Georg
Weiβ jest Ślązakiem, biegle posługuje się językiem polskim. Od roku
2014 mieszka na Sądecczyźnie.

Georga Weiβa - nowego kapelmistrza i instruktora Starosądeckiej Międzyszkolnej Orkiestry Dętej

O

d marca 2014 pełni Pan funkcję kapelmistrza i instruktora Starosądeckiej Międzyszkolnej
Orkiestry Dętej. Co sprawiło, że
postanowił Pan ubiegać się o to
stanowisko?
Miłość do mojej ukochanej żony
sprawiła, że całkiem niedawno
zdecydowaliśmy się na przeprowadzkę i zamieszkanie na Sądecczyźnie, w miejscu jej szczególnie
bliskim. Ogłoszony przez dyrektora
Centrum Kultury konkurs na stanowisko kapelmistrza przeczytaliśmy
i postanowiliśmy wspólnie, że złożę
podanie o tę pracę w tym historycznym, pięknym i malowniczym mieście. Bardzo chciałbym moją wiedzę i doświadczenia przekazywać
dalej młodym miłośnikom muzyki
ze Starego Sącza. Słyszałem dużo
o wyjątkowo uzdolnionym muzycznie regionie sądeckim. To będzie
dla mnie przyjemność pracować
z utalentowanymi muzykami z tego
regionu.
Posiada Pan bardzo duże międzynarodowe doświadczenie w prowadzeniu orkiestr m.in. w Szwajcarii oraz Niemczech. Czy lokalne
orkiestry takie jak Starosądecka Międzyszkolna Orkiestra Dęta
mogą odnosić międzynarodowe
sukcesy?
Zanim zacznę składać obietnice,
chciałbym najpierw zapoznać się
z całym zespołem i stworzyć wspólnie dobrą atmosferę, która na pewno będzie pomocna, aby takie sukcesy były możliwe do osiągnięcia.

fot. JURY JUNKOV

G

Mam bardzo dużo pomysłów, które chciałbym zrealizować w Starym
Sączu. Dzisiaj jest dla mnie bardzo
ważne wsparcie udzielone Orkiestrze, jakie usłyszałem od burmistrza Starego Sącza, Jacka Lelka
oraz dyrektora Centrum Kultury,
Wojciecha Knapika. Konkretnie postaram się odpowiedzieć na to pytanie za miesiąc lub dwa.
Orkiestra pod Pana batutą będzie prowadziła zajęcia na scenie
starosądeckiego Sokoła. Jak Pan
ocenia możliwości tej sali?
Na ostatnim niedzielnym koncercie, na którym byłem z moją żoną,
mogłem ocenić możliwości tej sali.
Zrobiła ona na mnie naprawdę
bardzo dobre wrażenie. Cieszę się,
że próby starosądeckiej orkiestry
będą mogły się tutaj odbywać.
Przygotowania związane z objęciem funkcji kapelmistrza i instruktora już zacząłem. Pierwsza
próba odbędzie się w piątek 7.
marca o godzinie 18 00 na scenie
w Sokole. Zapraszam na to spotkanie wszystkich miłośników i muzyków instrumentów dętych oraz
perkusistów.
Każdy, kto gra na instrumencie
dętym i mieszka na terenie gminy
Stary Sącz albo chce się nauczyć
gry na takim instrumencie może
się zapisać. Mam nadzieję, że
w Starym Sączu spotkam bardzo
dużo chętnych. Zapraszam bardzo
serdecznie nie tylko młodych ale
wszystkich, którzy chcieliby wspólnie ze mną grać dobrą muzykę.
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INFORMACJE Z REGIONU

Spotkanie opłatkowe
prezydentów oraz
burmistrzów miast
papieskich

Podziękowania i gratulacje
Burmistrza dla przedsiębiorców

Tradycyjnie podczas spotkania ogłaszany jest termin i hasło kolejnych
dni papieskich, upamiętniających
Jana Pawła II. Decyzją Konferencji
Episkopatu Polski czternasty „Dzień
Papieski” obchodzić będziemy 12
października pod hasłem „Jan Paweł
II – Świętymi Bądźcie”.
W roku kanonizacji Papieża Polaka
wspólne dziękczynienie będzie przypomnieniem pontyfikatu Jana Pawła II, a hasło szczególnie bliskie Staremu Sączowi, nawiązujące do słów
Jana Pawła II „Bracia i siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie
erą ludzi świętych!”, które padły 16
czerwca 1999 r. u podnóża klasztoru sióstr Klarysek podczas kononizacji bł. Kingi.
Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy wiele inicjatyw o charakterze
kulturalno-edukacyjnym, koncerty,
wystawy, panele dyskusyjne, apele modlitewne. Z tym wydarzeniem
związana jest też akcja charytatywna, którą jest zbiórka pieniędzy na
fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, obejmującej
pomocą setki utalentowanych młodych ludzi z niezamożnych rodzin,
dając im szansę na edukację, rozwijanie pasji i talentów.
(Ref. RLiP UM)
8 marzec - kwiecień 2014

fot. UMiG

fot. RLiP UM

22 stycznia w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski odbyło
się tradycyjne opłatkowe spotkanie kardynała Kazimierza Nycza
Metropolity Warszawskiego, prezydentów, burmistrzów i wójtów
miejscowości papieskich, w którym uczestniczył burmistrz Jacek
Lelek.

31

stycznia odbyło się spotkanie
burmistrza Jacka Lelka z kilkudziesięcioma przedsiębiorcami
działającymi w gminie. Gospodarz
Starego Sącza dziękował wszystkim
za wkład w rozwój gospodarczy gminy i gratulował sukcesów.
Burmistrz Jacek Lelek w asyście
Kazimierza Gizickiego - zastępcy
burmistrza, Ewy Zielińskiej - przewodniczącej Rady Miejskiej i Grażyny Leśniak - kier. Referatu Rozwoju
Lokalnego i Promocji UM w Starym
Sączu witał gości lampką szampana,
a później osobiście przedstawiał.
Na początku odbył się krótki występ utalentowanych młodych artystów (trio trąbek i pianistek), których
przedstawiała Joanna Ustarbowska Dutka dyr. szkoły muzycznej w Starym Sączu. Później było wystąpienie
burmistrza i rozmowy. - Zaprosiłem
państwa na to spotykanie, ponieważ
nieustannie odczuwam potrzebę wysłuchania państwa opinii i wymiany
poglądów, zwłaszcza w kwestiach
gospodarczych - mówił burmistrz Jacek Lelek. Dziękował przedsiębiorcom za tworzenie i utrzymywanie
miejsc pracy, a następnie przedstawił aktualnie realizowane i planowane do realizacji inwestycje, projekty

przygotowywane do implementacji
środków z budżetu państwa i finansowej perspektywy unijnej na lata
2014-2020. Burmistrz mówił też
o olbrzymim znaczeniu poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, Starego Sącza, Doliny Popradu,
a w tej sprawie o dobrych wieściach
dotyczących budowy obwodnicy Nowego Sącza i rysujących się perspektywach dla tzw. Węgierskiej bis. Na pytanie o lotnisko, burmistrz
odpowiedział, że to przedsięwzięcie
jest obecnie odłożone, co nie znaczy, że nie będzie do niego powrotu, gdyż w dalszym ciągu lokalizacja
lotniska komunikacyjnego w Starym
Sączu jest najlepszym rozwiązaniem
dla całego regionu. Wyjaśniał również - poruszone w rozmowach - kwestie związane z planowaniem przestrzennym i dostępnością gruntów
pod określone funkcje.
Na spotkaniu dyskutowano o wielu kwestiach związanych z gospodarką w skali mikro, ale też o problemach makroekonomicznych. Skala
bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi jest zmartwieniem, które najbardziej porusza i boli samorząd i biznes. Rozmowy w restauracji
„Marysieńka” w luźnej, pogodnej atmosferze trwały kilka godzin. (RK)

Konkurs unijny

Z kroniki policyjnej

W gminie Stary Sącz odbył się konkurs plastyczny „Moja szkoła w Europie”, dla podkreślenia dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii
Europejskiej.

19

-letni mieszkaniec Popowic ukradł samochód, a następnie
porzucił go i podpalił. Dzięki wytrwałej pracy policjantów
Komisariatu Policji w Starym Sączu młody mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. 17 stycznia starosądeccy policjanci na podstawie zgromadzonych
materiałów zarzucili 19-latkowi, że w okresie między 30 listopada - 1 grudnia
2013 roku z nieogrodzonej posesji w Popowicach ukradł samochód osobowy
marki Fiat wraz z kluczykami i dokumentami, a następnie porzucił ten pojazd
w miejscowości Żeleźnikowa Wielka dokonując jego zniszczenia przez podpalenie. Młody mężczyzna usłyszał od policjantów zarzuty krótkotrwałego użycia
i zniszczenia cudzego pojazdu oraz przywłaszczenia i zniszczenia dokumentów,
za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze.

fot. UMiG

20
W konkursie wzięli udział uczniowie
klas I i II wszystkich szkół podstawowych w Gminie Stary Sącz. Wśród wielu pomysłowych prac komisja w skład,
której wchodzili pracownicy Regionalnego Ośrodka Europejskiego, wyłoniła z każdej ze szkół, trzy najciekawsze
prace plastyczne. Podczas akcji bezpiecznego poruszania się po drogach
tj. 14, 15 stycznia odbyło się uroczyste
wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego. Uczniowie w każdej
z 8 szkół podstawowych otrzymali za
zajęcie pierwszego miejsca - cyfrowe
aparaty fotograficzne, natomiast za
zajęcie II i III miejsca gry komputerowe
oraz gry planszowe. Zakup nagród był
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (RK)

Odszedł mecenas
Antoni Radecki

stycznia, w godzinach porannych dyżurny Komisariatu Policji w Starym
Sączu otrzymał zgłoszenie dotyczące nagłego zgonu 37-letniego mieszkańca gminy Stary Sącz. Po przybyciu na miejsce okazało się, że mężczyzna
ma obrażenia głowy, w związku z czym policjanci podjęli czynności, które miały wyjaśnić okoliczności ich powstania. Z ustaleń policjantów wynika, że dzień
wcześniej, 37-latek spotkał się ze znajomymi w jednej z miejscowości na terenie gminy Stary Sącz. W trakcie spotkania najprawdopodobniej doszło do
nieporozumień między mężczyznami. 37-latek wrócił do domu około północy,
informując rodzinę, że rano wytłumaczy skąd u niego obrażenia głowy. O poranku, gdy z mężczyzną nie było kontaktu wezwano załogę pogotowia, która
stwierdziła zgon 37-latka. Policjanci bardzo szybko ustalili z kim dzień wcześniej spotkał się 37-latek i kto ewentualnie mógł go pobić, dlatego jeszcze tego
samego dnia dwóch mieszkańców gminy Stary Sącz w wieku 28 i 21 lat trafiło
w ręce starosądeckich policjantów. Obaj zatrzymani usłyszeli zarzut narażenia
człowieka w bójce lub pobiciu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
lub zdrowia, a z uwagi na to, że zachodzi podejrzenie, że następstwem pobicia
mogła być śmierć 37-latka, mężczyznom grozi nawet do 10 lat więzienia.

20

stycznia około godziny 1500 do mieszkania 82-latniej Starosądeczanki
zapukał mężczyzna, który przedstawił się jako pracownik banku. Mężczyzna ten poinformował starszą kobietę, że termin ważności jej karty bankomatowej właśnie wygasa i pod pretekstem wymiany poprosił o wydanie karty
wraz z numerem PIN i danymi osobowymi. Kobieta przekazała kartę i wszystkie informacje, o które prosił mężczyzna. Po około 30 minutach mężczyzna powrócił przekazując, jak twierdził, nową kartę – w rzeczywistości była to ta sama
karta, a kobieta padała ofiarą oszusta. Dwa dni później pokrzywdzona udała
się do placówki bankowej, gdzie dowiedziała się, że z jej konta zniknęły 2 tysiące złotych, które nieznany sprawca pobrał z jednego z bankomatów na terenie
Starego Sącza.

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

D

Mecenas Antoni Radecki, najstarszy, zasłużony obywatel Starego Sącza, znakomity regionalista, wielki lokalny patriota i stały czytelnik Kuriera
Starosądeckiego zmarł we wtorek 25
lutego. W zeszłym roku, 30 maja uroczyście obchodził 100 lat. Msza św. żałobna i pogrzeb odbyły się 1 marca. (WW)

zięki wielotygodniowej pracy starosądeckich policjantów złodziej, który
od listopada ubiegłego roku kradł miedziane rynny z kościoła i klasztoru
w Starym Sączu został zatrzymany i usłyszał liczne zarzuty. 28 stycznia w okolicy budynków gospodarczych jednej ze starosądeckich szkół funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Starym Sączu zatrzymali mężczyznę, który przygotowywał do transportu ukryte tam miedziane rynny pochodzące z kradzieży. Dwa
dni później, tj. 30 stycznia zatrzymany 17-letni mieszkaniec Starego Sącza
usłyszał od policjantów dziesięć zarzutów. Dodatkowo mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży dwóch rowerów, sportowych ubrań i sprzętu sportowego, której
dopuścił się w sierpniu ubiegłego roku. Starosądeczanin ma jeszcze na koncie
usiłowanie włamania do budynków jednej z firm, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu oraz sklepu wędkarskiego. Poszkodowani
przez 17-latka oszacowali swoje straty na blisko 31 tysięcy złotych. Teraz młody
mężczyzna odpowie za kradzież, kradzież z włamaniem oraz usiłowanie włamania. Za te przestępstwa grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 17-latek przyznał
się do popełnienia zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze. Policjanci ze Starego Sącza odzyskali część skradzionego mienia. (WW)

marzec - kwiecień 2014 9

EKONOMIA I PIENIĄDZE
Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnie wspiera osoby niepracujące

Szansa dla aktywnych
O

środek Pomocy Społecznej
w Starym Sączu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Czas na aktywność w Grodzie
Kingi”. Uczestnikami mogą być kobiety i mężczyźni, bezrobotni, nieaktywni zawodowo, rolnicy.
Ponadto osoby te powinny być
w wieku aktywności zawodowej (1564 lata), pochodzić z terenu gminy Stary Sącz, a także korzystać ze
świadczeń z pomocy społecznej.
Wstępna rekrutacja uczestników Projektu odbywała się od stycznia do
lutego 2014 r. i polegała na telefonicznym oraz bezpośrednim kontakcie pracowników socjalnych z osobami zgłaszającymi się. Drugi etap to
zorganizowanie spotkania informacyjno – rekrutacyjnego w dniu 4 marca 2014 r. w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu ul.
Stefana Batorego 23 (sala starosądeckiego „Sokoła”) o godzinie 10 00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych na spotkanie,
podczas którego będzie udzielana

szczegółowa informacja dotycząca
przebiegu Projektu, a także krótkie
podsumowanie poprzednich edycji
z lat 2008-2013. Można także na
bieżąco uzyskać informację o Projekcie w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Starym Sączu ul. Stefana Batorego
15, tel 18 4462070.
Na rok 2014 zaplanowano rekrutację 46 osób. Projekt opiera się głównie na aktywizacji społecznej i zawodowej. W ramach tej pierwszej
odbędą się szkolenia wzrostu kompetencji społecznych, m. in.
- trening interpersonalny,
- prawo pracy,
- higiena i wizaż,
- zasady etykiety i savoir–vivru,
- skuteczny na rynku pracy,
- indywidualne doradztwo
zawodowe.
W dalszej kolejności uczestnicy objęci będą doradztwem zawodowym
oraz wezmą udział w kursach zawodowych. Kursy te będą dobierane
w oparciu o indywidualne predyspo-

zycje beneficjentów. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza
zajęcia, których ukończenie zapewnia uzyskanie licencji lub preferowanych przez pracodawców certyfikatów. Można więc zdobyć prawo jazdy
kategorii B, C+E, D, zdobyć uprawnienia obsługi koparko – ładowarki, żurawia wieżowego lub licencję ochrony
osób i mienia.
Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne, a dodatkowo przewidziano
wsparcie finansowe przyznawane
w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Beneficjenci otrzymują również pomoc ze strony pracownika
socjalnego. Przewidziano także wydarzenia integracyjno–kulturalne, które
przybliżą beneficjentom piękno i różnorodność lokalnego środowiska,
tradycji oraz dorobku kulturalnego.
Projekt współfinansowany jest
z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
(oprac. WW)

Dopłaty do materiału siewnego

Nowy wzór wniosku
o 25 czerwca br. producenci rolni
mogą ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty do materiału
siewnego, mające charakter pomocy de minimis (nie wymagającej notyfikacji Komisji Europejskiej). Od 15
stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty z tytułu zużytego do
siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de
minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu
lub sadzenia w terminie od dnia od
15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014
r.
W dniu 24 grudnia 2013 r. zostało
opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grud10 marzec - kwiecień 2014

nia 2013 r. w sprawie stosowania art.
107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L
352 z dnia 24.12.2013, str. 9). Zgodnie z rozporządzeniem łączna kwota
pomocy de minimis w rolnictwie przyznana producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych nie może przekroczyć 15 000 euro.
UWAGA: W 2014 roku obowiązuje
NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie
dopłaty. ARR uprzejmie informuje, że
nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość formularzy wniosków znalezionych przy użyciu wyszukiwarek
internetowych oraz pobieranych z innych portali internetowych niż strona
internetowa Agencji www.arr.gov.pl.
Wnioskodawca, aby otrzymać dopłatę do materiału siewnego zobowiązany jest do złożenia wniosku na

fot. SXC

D

właściwym formularzu obowiązującym w 2014 r. Korzystanie z nieaktualnych wzorów wniosków powoduje
wydłużenie postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dopłaty. Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym
punkcie informacyjnym (22) 661-7272, w oddziałach terenowych ARR
oraz na stronie internetowej www.arr.
gov.pl. (oprac. WW)

Rezolucja Rady Miejskiej
Rezolucja nr 1/2014 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 19 lutego 2014 roku

W sprawie ustanowienia świętej Kingi patronką Starego Sącza
Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców miasta i gminy Stary Sącz oraz zważywszy na zasługi i nieustający ponad
700-letni kult Założycielki miasta, Rada
Miejska w Starym Sączu wyraża wolę ustanowienia Świętej Kingi Patronką Starego
Sącza oraz upoważnia Burmistrza Starego Sącza i Przewodniczącą Rady Miejskiej
w Starym Sączu do wystąpienia za pośrednictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Jeża Ordynariusza Tarnowskiego z wnioskiem do Stolicy Apostolskiej
o oficjalne ustanowienie Świętej Kingi PATRONKĄ STAREGO SĄCZA.
Miasto Stary Sącz jest nierozerwalnie związane z Osobą Świętej Kingi. To Ona je założyła
i ufundowała w nim klasztor Klarysek i klasztor
Franciszkanów.Założycielka miasta w dokumentach urzędowych najczęściej nazywana jest Kunegundą,natomiast w tradycji i legendzie – Kingą. Urodziła się ok. 1234 roku jako córka króla
Węgier z dynastii Arpadów Beli IV i Marii – córki cesarza bizantyjskiego Teodora I Laskarisa.
Jako dziecko została przyrzeczona księciu sandomierskiemu Bolesławowi Wstydliwemu. Opuściła wówczas dwór rodziców w Ostrzyhomiu i została przywieziona do Polski. Wychowywała się
wraz z przyszłym mężem na dworze jego matki
Grzymisławy w Sandomierzu. W 1246 roku została poślubiona Bolesławowi.
Wraz ze śmiercią Henryka Pobożnego, Bolesław zyskał prawo do księstwa krakowskiego.
Konieczna była odbudowa państwa, zniszczonego przez Tatarów. Stało się to możliwe dzięki
Kindze, która przekazała na ten cel swój bogaty
posag.Kinga dzieliła z Bolesławem trudy rządzenia państwem. Jej wpływ na sprawy polityczne
i ekonomiczne, a tym samym zasługi dla księstwa, były bardzo duże. Doceniając to, a przede
wszystkim pragnąc zabezpieczyć małżonkę na
przyszłość, książę ofiarował jej w wieczyste posiadanie Ziemię Sądecką. Stało się to w 1257
roku. Rok ten przyjmowany jest jako data założenia przez Kingę miasta Sącz, który w późniejszym czasie przyjął nazwę Stary Sącz. Po śmierci
Bolesława w 1279 roku Kinga przybyła do Starego Sącza. Jako „pani i księżna sądecka” rządziła Sądecczyzną, dbając o jej rozwój ekonomiczny i troszcząc się o byt ludności. Zakładała wsie
i kontynuowała budowę starosądeckich klasztorów i kościołów. Zamieszkała w ufundowanym
przez siebie klasztorze, w 1281 r. sprowadziła do
niego mniszki ze Skały, następnie zapewniła mu
byt materialny, bogato go uposażając. Po przekazaniu praw książęcych żonie Leszka Czarnego
– Gryfinie, została klaryską. Złożyła śluby zakonne i otrzymała „konsekrację dziewic” z rąk biskupa Pawła z Przemankowa (24 kwietnia 1289 r.).
Po trzech latach zmarła w opinii świętości i została pochowana w starosądeckim klasztorze.
Jej śmierć nastąpiła prawdopodobnie 24 lipca
1292 roku.
Kult Kingi był silny i miał bardzo szeroki zasięg,
dlatego też starania o jej beatyfikację zakończyły
się sukcesem. Niepamiętność kultu Kingi orze-

kła Święta Kongregacja Obrzędów 10 czerwca
1690 roku, a papież Aleksander VIII 4 kult ten
stosowną bullą zatwierdził. W 1753 r. rozpoczęto
starania o kanonizację bł. Kingi. Niestety, wkrótce rozpoczęły się zabory, a wraz z nimi przyszła
decyzja o kasacie starosądeckiego klasztoru.
Mimo, iż z tej próby klasztor nasz wyszedł zwycięsko, nadzieje na szybką kanonizację Pani Ziemi
Sądeckiej, upadły. Również późniejsze czasy nie
sprzyjały realizacji tego zamierzenia. Dopiero 16
czerwca 1999 r. papież Jan Paweł II ogłosił Kingę
świętą w czasie Mszy św. kanonizacyjnej celebrowanej na ołtarzu polowym stojącym nadal wśród
starosądeckich pól. Jest to jedyny w Polsce, zachowany w całości na miejscu powstania, ołtarz
papieski. Obok klasztoru Klarysek, który stanowi
cel pielgrzymek wiernych ze względu na relikwie
św. Kingi, ołtarz papieski jest drugim w Starym
Sączu miejscem odwiedzanym przez bardzo licznych pielgrzymów i turystów. Dla czcicieli błogosławionego Jana Pawła II (wkrótce świętego) jest
on rodzajem relikwii. Nie byłoby go tu, gdyby nie
fakt kanonizacji Świętej Kingi. To z tego powodu
bł. Jan Paweł II przybył do Starego Sącza.
W dolnej części ołtarza, w pomieszczeniu,
w którym podczas uroczystości kanonizacyjnych
znajdowała się zakrystia dla kardynałów i biskupów, zostało urządzone Muzeum Jana Pawła II.
Na jego ścianach znajduje się wystawa fotograficzna Sylwestra Adamczyka z Mszy św. kanonizacyjnej oraz obrazy przedstawiające Ojca Świętego i Świętą Kingę. W muzeum zgromadzono
wiele cennych eksponatów. Znajdują się tam
m.in.: meble z Mszy św. kanonizacyjnej w Starym Sączu (np. tron kanonizacyjny i ambonka),
biała sutanna z pasem papieskim, buty i piuska,
których Jan Paweł II używał przed 1999 rokiem,
osobisty ekwipunek sportowy papieża, liczne pamiątki z Jego pielgrzymek do różnych krajów itp.
Obok ołtarza papieskiego zostało zbudowane
Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana
Pawła II. Stało się ono ważnym ośrodkiem ruchu
turystycznego i pielgrzymkowego. Miasto nasze
powszechnie kojarzone jest ze Świętą Kingą.
Mówi się o nim: „Miasto Kingi”, lub „Gród Kingi”.
Gdyby nie Jej Postać, Stary Sącz byłby jednym
z wielu podobnych do siebie, małych polskich
miasteczek. Ale Osoba św. Kingi i Klasztor Sióstr
Klarysek, w którym znajduje się Jej grób i w którym Jej duchowe córki – klaryski pełnią rozpoczętą przez Nią ewangeliczną posługę Bogu
i ludziom, sprawiają,iż miasto nasze jest rozpoznawalne i wyjątkowe. To właśnie dlatego stało
się ono miejscem wielu bardzo ważnych wydarzeń, m.in.:
- wizyta króla Jana III Sobieskiego, który
w 1683 roku, po zwycięstwie pod Wiedniem spotkał się tu z żoną i modlił u grobu księżnej Kingi,
- Diecezjalne Obchody 1000-lecia Chrztu Polski w 1966 roku z udziałem kardynała Stefana
Wyszyńskiego
– Prymasa Polski i arcybiskupa Karola Wojtyły,
- wizyta w 2009 roku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lecha Kaczyńskiego.
Stary Sącz przyciąga nie tylko ludzi pielgrzymujących do Sanktuarium Świętej Kingi i do ołtarza papieskiego. Część osób nie przybywa tu

w celach religijnych, lecz jako turyści, pragnący zwiedzić nasze zabytkowe miasto, zobaczyć
trwający tu od średniowiecza klasztor i jego zabytki oraz jedyny zachowany ołtarz papieski. Są
to dla nich atrakcje turystyczne. Ludzie ci wybierają nasze miasto, jako cel swych wycieczek, ponieważ znają je z różnych źródeł jako „Gród Kingi”. Tak więc Święta Kinga sprawia, iż jej miasto
jest powszechnie znane i uważane za atrakcyjne. Warto w tym miejscu podkreślić, iż nawet ludzie, którzy nie uważają się za czcicieli św. Kingi
w sensie religijnym, mają dla Niej ogromny szacunek jako dla władczyni, uważają, że była wybitną, obdarzoną licznymi talentami osobowością
i Jej zasługi dla kraju były ogromne. Święta Kinga jest patronką górników solnych. Ma to związek z Jej staraniami o rozwój górnictwa solnego
w kraju (stąd sławna legenda o pierścieniu św.
Kingi). W 1715 roku papież Benedykt XIII ogłosił
bł. Kingę patronką Królestwa Polskiego i Litwy.
W 1901 r. biskup Leon Wałęga obrał bł. Kingę
patronką diecezji tarnowskiej.
Na początku XXI stulecia prezydenci, burmistrzowie i wójtowie polskich miast i gmin podjęli
starania o ustanowienie św. Kingi swoją patronką, uzasadniając to tym, iż jest ona dla samorządowców wzorem do naśladowania, gdyż bardzo troszczyła się o rozwój gospodarczy i o dobro
mieszkańców ziem, których była władczynią. 27
października 2006 r. na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
Stolica Apostolska potwierdziła „wybór św. Kingi jako niebiańskiej Patronki” samorządowców
i pracowników samorządowych.
Mieszkańcy Starego Sącza zawsze uważali,
że Święta Kinga jest patronką miasta. Patron to
opiekun, obrońca. Starosądeczanie są przekonani, iż św. Kinga nieustająco „z wyżyn niebieskich”
czuwa nad swoim miastem, chroniąc je przed
różnymi nieszczęściami, klęskami żywiołowymi
i innym złem, a także wspierając w trudnych chwilach oraz w dążeniu do tego, co dobre. Czczą i kochają Panią Ziemi Sądeckiej. Zawsze nazywali Ją
świętą, nawet wtedy, gdy jeszcze nie miała nawet
tytułu błogosławionej. Po beatyfikacji byli szczęśliwi, że zyskała to miano, ale nie mówili o Niej
„błogosławiona”; mówili – „święta”, jak wcześniej, wierząc, iż kiedyś tytuł ten zostanie Jej oficjalnie przyznany. I tak się stało. W homilii Ojca
Świętego Jana Pawła II odczytanej podczas Mszy
św. kanonizacyjnej bł. Kingi w Starym Sączu, znalazły się takie oto słowa: „Wiem, że Stary Sącz
słynie ze swego przywiązania do Świętej Kingi.
Całe wasze miasto zdaje się być Jej sanktuarium. (…) Tę ziemię otrzymała Kinga w darze
w zamian za posag, który przekazała na ratowanie kraju i ta ziemia nigdy nie przestała być Jej
szczególną własnością. Ona wciąż troszczy się
o ten lud wierny, który tu żyje.”
Pragniemy, aby wielowiekowe przeświadczenie starosądeczan, iż Święta Kinga czuwa nad
założonym przez siebie miastem, zostało urzędowo uznane przez władze kościelne. Oficjalne
ustanowienie Jej Patronką Starego Sącza, będzie
dla jego mieszkańców radością i zaszczytem.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu
Ewa Zielińska
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TEMAT WYDANIA
Rozmowa z pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu Podróżniczego BONAWENTURA, Wojciechem Knapikiem

Cały świat w Starym Sączu

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

WOJCIECH WALISZEWSKI

W

ostatni weekend marca,
w dniach 28 - 30 marca w starosądeckim Sokole odbędzie się 4.
Festiwal Podróżniczy Bonawentura. W ramach Festiwalu zobaczymy
trzynaście pokazów podróżniczych,
pięć fascynujących filmów dokumentalnych, dwa koncerty muzyki
worldmusic. Czego w tym roku na
pewno nie można pominąć na Festiwalu Podróżniczym Bonawentura?

samym, jak podczas swoich najdalszych biegów. Wielką ekscytację wywołuje u mnie też koncert znakomitej
mongolskiej artystki Urny. O zaproszeniu jej do Starego Sącza marzyłem od wielu lat i teraz to marzenie
ma szansę się spełnić. Jest to wspaniała osoba promieniująca niezwykłą energią. Towarzyszyć jej będzie
na akordeonie Jerzy Bawoł – muzyk
z zespołu Kroke.

Program staramy się układać tak,
żeby był atrakcyjny w każdym dniu
i o każdej porze. Zarekomenduję
może dwie pozycje zastrzegając, że
jest to subiektywny wybór. Kto nie
chciałby zobaczyć ultramaratończyka Piotra Kuryło, który w ciągu jednego roku przebiegł jako pierwszy
człowiek na świecie dookoła kulę
ziemską? Zwłaszcza, że przybiegnie
do nas na „własnych nogach” spod
Augustowa w drodze na uroczystości kanonizacyjne w Rzymie. W pełnym rynsztunku i z wózkiem takim

W jaki najodleglejszy zakątek
globu zabierze nas w tym roku
Bonawentura?

12 marzec - kwiecień 2014

W tym roku w programie znalazło
się naprawdę wiele bardzo odległych
zakątków, ale nic nie przebije położonej na antypodach Nowej Zelandii,
gdzie wybierzemy się po raz pierwszy. Ciekawe jest to, że kiedyś lot do
Nowej Zelandii był bardzo drogi. Na
szczęście w ostatnich latach nastąpiła w tym zakresie znaczna poprawa. Dzięki tanim liniom lotniczym

i różnym internetowym wyszukiwarkom tanich połączeń w ostatnich
miesiącach można znaleźć loty powrotne do Nowej Zelandii w niespotykanej dotychczas cenie, czyli poniżej
trzech tysięcy zł.
W jaki sposób dobierane są filmy dokumentalne, które stanowią ciekawe dopełnienie Festiwalu? Co w tym roku będziemy mogli
zobaczyć?
W tym zakresie od kilku lat współpracujemy z czołowym festiwalem
specjalizującym się w dokumencie
podróżniczym. Mam na myśli Festiwal Filmów Świata Trzy Żywioły. Dzięki temu mamy dostęp do rzeczywiście wyjątkowych pozycji i co ważne,
do takich, które potrafią porwać naszą publiczność. Czeski film „Trabanty jadą do Afryki!” opowiada o tym,
że warto mieć marzenia i cel w życiu.
Obraz „Tam, gdzie kończy się ścieżka” to najbardziej widowiskowa pro-

W tym roku zaprezentują się dwa
tuzy polskiego himalaizmu: Janusz
Majer oraz Marcin „Yeti” Tomaszewski. Czy to zwrot w kierunku
bardziej „ekstremalnej” turystyki?
Nie do końca. Nie chcemy stać się
jeszcze jednym festiwalem górskim.
Ideą Festiwalu Bonawentura od samego początku było pokazywanie
bardzo różnych form podróżowania
i poznawania świata. Himalaizm jest
jedną z takich form, a Polacy mają
niezwykłe osiągnięcia w tej dziedzinie. W przypadku Janusza Majera,
naszego piątkowego gościa specjalnego, Himalaje, góry i wyczyn będą
prawdopodobnie tylko tłem dla niezwykle osobistej relacji na temat wyjątkowej przyjaźni w górach i w biznesie z Arturem Hajzerem - wybitnym
polskim Himalaistą twórcą programu
Polski Himalaizm Zimowy, który zginął w ubiegłym roku w Karakorum.
Z kolei Marcin Yeti Tomaszewski,
gość specjalny, który zaprezentuje
się na pokazie kończącym Festiwal
(w niedzielę wieczorem) jest jednym
z najwybitniejszych współczesnych
wspinaczy wielkościanowych na
świecie. Wybiera zawsze ekstremalne drogi i ma na swoim koncie wiele przejść które odbiły się szerokim
echem i które fachowcy zaliczają do
wybitnych wyczynów. Opowie o swoich zmaganiach ze ścianą i ekstremalnymi żywiołami takimi jak wiatr,
zimno i wilgoć w różnych częściach
świata: Patagonii, na Ziemi Baffina
czy w Pakistanie na Trango Tower jednej z najsłynniejszych iglic świata.
Na jakie ciekawe prezentacje będą
mogły liczyć osoby lubiące podróże
bliższe „ciału”?
Dwa pokazy będą poświęcone
naszej Europie. Redaktor Dobre-

go Tygodnika Sądeckiego, Wojciech
Molendowicz, opowie o swoich rowerowych wyjazdach do Santiago
de Compostela (gdzie pielgrzymował
sławnym Camino de Santiago). Z kolei wspomniany już Piotr Kohut jest
siłą sprawczą Redyku Karpackiego
przedsięwzięcia, które postawiło sobie za cel wskrzeszenie tradycji pasterstwa wędrownego, czyli takiego
jakie wymyślili przed wiekami Wołosi. Redyk Karpacki wyruszył w maju
2013 roku z okolic Braszova w Rumunii i po przejściu całego łuku Karpat zakończył się we wrześniu na
terenie Republiki Czeskiej. Wysłuchamy relacji z tego wydarzenia, ale
przede wszystkim usłyszymy osobiste świadectwo pomysłodawcy - bacy
z Koniakowa.

Patron Zespołu Szkół
Ks. Józef Tischner – góralska
tożsamość, głęboka
religijność i filozofia czyli
o przygotowaniach do nadania
imienia Zespołowi Szkół
Ponadgimnazjalnych w Starym
Sączu.
W ramach zaplanowanych działań przygotowujących społeczność uczniowska poznaje biografię
i twórczość wielkiego filozofa, bie-

Bonawentura to znakomita promocja Starego Sącza. Czy w ten sposób udaje się „zarazić” turystów do
zwiedzenia naszych okolic?
Jak co roku spytamy naszych widzów, skąd do nas przybyli. Goście
z dalekich stron mogą liczyć na dodatkowe upominki od organizatorów.
W ubiegłych latach na festiwalu gościliśmy osoby z Pomorza, Mazur,
Wielkopolski, ale też z czeskiego
Brna, Liege czy Londynu. Festiwal
jest promowany głównie w Internecie
i na portalach społecznościowych,
stąd duży udział przybyszów spoza regionu. Wspominają, że oprócz
atrakcyjnego programu i niepowtarzalnej atmosfery, także samo miejsce, czyli Stary Sącz w bliskim sąsiedztwie gór – Beskidów jest dla
nich magnesem, żeby wybrać się
na ten Festiwal. Pasjonaci, dla których udział w pokazach jest najważniejszy, nie mają z reguły zbyt wiele
czasu na zwiedzanie, ale w tym roku
zmieniliśmy nieco układ programu.
Sobotnie i niedzielne pokazy rozpoczynają się dopiero w południe, więc,
jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę,
może wyruszyć o poranku w nasze
piękne góry.
Najważniejsze jest to, że w ciągu
naszej 4-letniej już historii dorobiliśmy się wiernej publiczności, która
każdego roku wraca do Starego Sącza na przełomie marca i kwietnia.
Wszystkich serdecznie zapraszam
na Festiwal, a bilety można zakupić
w przedsprzedaży na poszczególne
dni festiwalu: piątek - 12 zł, sobota
- 25 zł, niedziela - 18 zł, na oficjalnej stronie festiwalu www.bonawentura.org

fot. ZSP

dukcja rowerowa minionej dekady.
Jest ukoronowaniem trzech lat rowerowych eskapad do różnych niezwykłych zakątków świata. Będzie także
film dokumentalny o antarktycznej
wyprawie sir Ernesta Shackletona dokument o wielkiej potrzebie duchowości, którą obnaża eksperyment fikcyjnego guru, który w krótkim czasie
potrafił zbudować fanatyczną wspólnotę wyznawców. No i wreszcie dokument o Redyku Karpackim stanowiący wprowadzenie do spotkania
z Piotrem Kohutem - niezwykłym
człowiekiem, który wymyślił i zrealizował to przedsięwzięcie.

rze udział w licznych konkursach,
m.in. na nowe logo szkoły, plastycznym pt. „Serce w uśmiechu – ks.
prof. Józef Tischner”, fotograficznym: „Miejsca związane z ks. prof.
Józefem Tischnerem”, czy turnieju
międzyklasowym z wiedzy o życiu
i znajomości wybranych tekstów pt.
„Ks. prof. Józef Tischner i jego krajobrazy…”. Wizyta wszystkich klas
w Muzeum Regionalnym w starosądeckim grodzie, dzięki życzliwości jego dyrektora pana Andrzeja
Długosza, umożliwiła poznawanie
kolejnych faktów i materiałów upamiętniających życiorys i bogaty
dorobek naukowy przyszłego patrona. Młodzież obejrzy także film
„Tischner – życie w opowieściach”,
a także spotka się z przyjacielem
i biografem filozofa – panem Wojciechem Bonowiczem.
Dnia 22 stycznia 2014 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z Dyrekcją i nauczycielami byli na wycieczce w Łopusznej.
Uczniowie złożyli kwiaty na grobie
Księdza Profesora oraz zwiedzili
Dom Pamięci – tzw. Tischnerówkę.
Pan Kazimierz Tischner (Ojciec Rodziny Szkół Tischnerowskich i najmłodszy brat przyszłego patrona
szkoły) w ciepłej, anegdotycznej
formie opowiadał o starszym bracie i o kontynuacji zadań wielkiego
górala świadomego swej tożsamości i znaczenia kultury tradycyjnej
w życiu jednostki i narodu. (ZSP)
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STAROSĄDECZANIE
Historia powrotu po latach uznanej sądeckiej autorki

Doznała cudu, by pisać
ROBERT DROBYSz

II wojny światowej, którą spędzili w Rytrze. W wyniku zawirowań dziejowych
w PRL-u rodzina pisarki wyjechała na
Kielecczyznę. Autorka pracowała zawodowo we Włoszczowej. W Beskid
Sądecki powróciła w 1973 roku wraz
z mężem Januszem, architektem, byłym pracownikiem Muzeum Okręgowego. - W Nowym Sączu pomógł nam
się odnaleźć po dwudziestu latach, żołnierz wyklęty, któremu mój ojciec uratował życie - opowiada Ponurkiewicz Piszę o tym w swojej pierwszej książce.

fot. ROBERT DROBYSz

Wróciła także do Barcic. Tutaj zaglądała i zagląda bardzo często, gwarząc
z "ciotkami", jak nazywa barciczańskie
kumy. Wspomina zabawy z bratem na
środku gościńca, a szczególności modrzewiową leśniczówkę, rozległy ogród,
schodzący do Popradu, a także zapach
nieistniejącej już puszczy jodłowej po
drugiej stronie rzeki. - W Barcicach
spędziłam tylko albo aż 5,5 roku życia - wraca pamięcią autorka "Tajemnicy węgierskiego manuskryptu". - Ale
to doświadczenie ukształtowało mnie
na resztę życia. Jako dziecko zapamiętałam tutejszą gwarę, którą mówię do
dzisiaj.

M

agdalena Ponurkiewicz, ulubiona autorka mieszkańców Sądecczyzny urodziła się w Barcicach.
To miejsce jest jej natchnieniem od
dzieciństwa. Młode lata związały ją
z przyrodą. W  książkach pisarki widać wielki szacunek dla natury oraz
splot trudnych dziejów Polski i małej
ojczyzny.
Kariera literacka barcickiej autorki zaczęła się przed laty właśnie
na łamach "Kuriera Starosądeckiego", gdzie była publikowana pierwsza
część debiutanckiej powieści "Okruchy pamięci". - Zatoczyłam koło - mówi
Magdalena Ponurkiewicz. - Po latach
wracam na łamy starosądeckiego
dwumiesięcznika. Bardzo sobie cenię
Stary Sącz. To tutaj mój drugi w ży-

14 marzec - kwiecień 2014

ciu wieczór autorski zgromadził tłumy
czytelników.
Jako uznana autorka powraca z nagrodami, wyróżnieniami, wieczorami
autorskimi, publikacjami prasowymi
i radiowymi. Co ważniejsze, doceniana
przede wszystkim przez czytelników,
niecierpliwie oczekujących jej kolejnych publikacji.
Ojciec Magdaleny Ponurkiewicz był
leśnikiem w Barcicach. Wcześniej pracował u hrabiego Adama Stadnickiego w Szczawnicy i Szlachtowej. Ponurkiewicz przyszła na świat w 1945
roku i wychowywała się w przepięknym, dziewięciopokojowym, dziś już
nie istniejącym dworku w Barcicach.
Tutaj jej rodzice trafili po zakończeniu

Modrzewiowa leśniczówka już nie
istnieje. Stoi za to druga w Piątkowej.
Jej małżonek postawił tam dom, przerobiony ze starej stodoły. Autorka pisze
w nim kolejne książki, a kiedy śnieg zasypie, ma z okna widok na pasmo Prehyby, co dopinguje ją do pracy.
W młodości studiowała psychologię
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła także logopedię na
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Temu właśnie zawodowi poświęciła przeważającą część
swojej aktywności zawodowej. Bardzo
długo była jedynym logopedą na Sądecczyźnie. Pracowała w nowosądeckiej służbie zdrowia oraz w oświacie,
organizowała pierwsze gabinety logopedyczne, szkoliła nauczycieli, prowadziła terapię zarówno indywidualną jak
i grupową. Kształciła także nauczycieli w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, reedukatorów dla
sądeckich przedszkoli. Nasilające się

Koniec aktywności zawodowej nie
oznaczał bynajmniej spoczęciu na laurach. Obecnie jest równie czynna, jak
w życiu zawodowym. Znalazła nową
pasję. Zajęła się sztuką. Kilka lat poświęciła robieniu kwiatów z jedwabiu.
Następnie oddała się malarstwu na
szkle. Jej kilkaset obrazów znalazło nabywców. Ta pasja zaowocowała dwoma
wystawami indywidualnymi. Pierwsza
miała miejsce w 2009 roku w domu
kultury w Łazach Biegonickich. Druga
w 2010 roku w Małopolskim Centrum
Kultury Sokół w Nowym Sączu. Jej wernisaż odbył się w ramach VI Wiosennego Festiwalu Artystów Piosenki „Pamiętajcie o Ogrodach”.
Jednak w pełni odnalazła się w pisaniu. Do tej pory opublikowała trzy książki prozatorskie. Zadebiutowała poezją
w 1986 roku. Był to wiersz "Chłopcy
od Tatara", zamieszczony w antologii
„Leśne przypomnienia”, zredagowanej przez śp. Jerzego Masiora. Wyznaczył on niejako drogę twórczą Ponurkiewicz. W 1999 r. rozpoczęła swoją
przygodę z prozą, która trwa do dzisiaj. Wtedy ukazało się jej debiutanckie opowiadanie „Zatyczka” w przeglądzie "Readers Digest". Pierwsza część
debiutanckiego zbioru prozatorskiego,
„Okruchy pamięci” początkowo była
publikowana w odcinkach na łamach
„Kuriera Starosądeckiego”. Książka
wydana została w 2001 r. w Sądeckiej
Oficynie Wydawniczej Małopolskiego
Centrum Kultury w Nowym Sączu. Za
rok ukazała się jej kolejna pozycja „Byłam niewolnicą, czyli na czarno w Nowym Jorku”. Tytuł dokładnie odzwierciedla zawartość tej publikacji.
Później przyszła wieloletnia choroba. Po dziesięcioletnim milczeniu pod
koniec zeszłego roku ukazała się "Tajemnica węgierskiego manuskryptu"
w wydawnictwie Nova Sandec. Publikacja, tak, jak poprzednie została
opatrzona zdjęciami sądeckich fotografików i archiwaliami. Wspomniana
powieść to kompilacja polskich i węgierskich wątków, od II wojny światowej do Powstania Węgierskiego w 1956 roku. Na łamach tomu
wzmiankowani są też znani Sądeczanie: Julian Zubek „Tatar” i Paweł Libra
„Sprytny”. - Tę książkę zaczęłam pisać
zaraz po ukończeniu mojego drugiego reportażu - wyjaśnia autorka "Okruchów pamięci". - Niestety, dopadła
mnie bardzo poważna choroba. Moje

wyleczenie jest traktowane w kategorii cudu. Gdy spytałam - dlaczego ja
dostąpiłam tej łaski usłyszałam, że
dostałam dyspensę aby dalej tworzyć.
Autorka pracuje obecnie nad kolejnym tomem wspomnień, noszącym tytuł "Okruchy życia", którego dwa odcinki - "Szczęśliwy powrót" oraz "Wojtek"
będą jako pierwsze drukowane w kolejnych numerach Kuriera Starosądeckiego. Autorka z prawdziwą radością
przyjęła propozycję druku kilku odcinków najnowszej książki, której pisanie
dopiero rozpoczęła. - Kurier Starosądecki przygarnął mnie przed laty tym
samym pomysłem odnoszącym się do
"Okruchów pamięci", wtedy kiedy nic
w sprawie tej książki nie zostało przesądzone, a przede wszystkim to, czy
kiedykolwiek ukaże się jako pozycja
książkowa - dodaje ze wzruszeniem.
Jednym z wątków w tej najnowszej
książce są losy dzieci węgierskich powstańców z 1956 roku. - Dowiedziałam się, że Józef Stadnicki, legendarny żołnierz Armii Krajowej, adoptował
wraz z żoną dwoje dzieci węgierskich
powstańców - zaskakuje Magdalena
Ponurkiewicz. - Właśnie śledzę tę niebywale frapującą historię.
Pisarka ma w planach również kolejną książkę pt. "Opowieści leśników".
Ma to być hołd oddany pracy jej ojca
i ludzi, dla których las był całym życiem. Jakby tego było mało w szufladach autorki spoczywają również bajki
dla dzieci, np. o insektach. To bardzo
mocne zakorzenienie jej prozy w realiach, przeszłości i teraźniejszości
Sądecczyzny zaowocowało miłością
czytelników. Wszystko zaś miało swój
początek w Barcicach nad Popradem.
- Moja proza stała się kluczem, który otworzył mi serca Sądeczan - wzrusza się autorka. - Po przyjeździe w góry
doświadczyłam poczucia odrzucenia.
Przyjazny dom sąsiadów w Barcicach
był mi wtedy jak i dzisiaj oparciem.
Dzisiaj wiem, że po powrocie pukałam
do niewłaściwych drzwi. Moje książki spowodowały rozsupłanie się worka z przyjaźniami. Sięgają po nie tylko
amatorzy wspomnień z przeszłości ale
przede wszystkim ludzie młodzi. I to
mnie bardzo cieszy.
To oni, zasiadając w kuchni pani
Magdaleny nad pyszną herbatą owocową i równie smakowitym ciastem
jagodowym są obdarowywani jeszcze
jednym jej talentem, gawędziarskim.

Danuta Sułkowska
nagrodzona
Publikacja "Za klauzurą. Starosądecki klasztor klarysek od
założenia do współczesności"
autorstwa Danuty Sułkowskiej
zwyciężyła w II edycji Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. B.
Kumora w kategorii „Książka
o Sądecczyźnie”.

fot. Janusz Bobrek

problemy z głosem zmusiły ją do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

- Bardzo się cieszę i to nie tylko jako autorka, ale także jako
osoba, która kocha i bardzo
szanuje klasztor sióstr klarysek
w Starym Sączu. Ta nagroda
to nie tylko uznanie dla mnie,
jako autorki, ale również ukłon
dla klasztoru, który od ponad
700 lat jest sercem Sądecczyzny i hołdem dla św. Matki Kingi, założycielki Starego Sącza
i jego patronki – powiedziała
Danuta Sułkowska.
Książka jest publikacją popularnonaukową o historii klasztoru sióstr klarysek w Starym Sączu oraz o współczesnym życiu
jego wspólnoty zakonnej. Dzieje konwentu są nierozerwalnie związane z historią miasta
i ziemi sądeckiej. Związki te są
w tej publikacji wyraźnie ukazane. Rzecz o losach klasztoru na
przestrzeni wieków jest również
opowieścią o przeszłości Starego Sącza i Sądecczyzny, a także związanych z osobą świętej
Kingi miejsc i instytucji.
Nagrodę – statuetkę oraz
czek na 10 tys. zł wręczył laureatce podczas Gali poseł Wiesław Janczyk. W kategorii „Sądecki autor” nagrodę otrzymał
Antoni Kroh - etnograf, pisarz,
tłumacz prozy czeskiej i słowackiej, związany z Muzeum
Okręgowym w Nowym Sączu.
(KB)
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WYDARZENIA KULTURALNE
Podsumowanie akcji Sztuka TAK! Wandalizm NIE!

Sokół przeciw chuligaństwu
WOJCIECH WALISZEWSKI

N

a początku roku 2014 Centrum
Kultury i Sztuki im. Ady Sari
w Starym Sączu zorganizowało akcję pod nazwą „Sztuka TAK! Wandalizm NIE!”, której głównym założeniem było ograniczenie aktów
wandalizmu dokonywanych przez
starosądecką młodzież oraz zwrócenie uwagi lokalnej opinii publicznej
na ten problem.
Ściany prowadzące do sali widowiskowej Sokoła oraz garderoba dla
artystów były notorycznie niszczone.
Pojawiały się tam nawet niecenzuralne wyrazy, a przecież takie akty wandalizmu świadczą o nas samych. Dlatego postanowiliśmy zorganizować tę
akcję, która jest formą protestu przeciw chuligańskiemu niszczeniu ścian
starosądeckiego Sokoła – podkreśla
Wojciech Knapik, dyrektor Centrum.

W ramach akcji zorganizowano
konkurs artystyczny z nagrodami
dla starosądeckich uczniów i uczennic. W konkursie wzięło udział kilkudziesięciu młodych artystów, którzy
w bardzo ciekawy, często kreatywny
i niecodzienny sposób odnieśli się do
postrzegania różnicy pomiędzy artyzmem, a zwykłym chuligaństwem.
Wyniki konkursu zostały oficjalnie
ogłoszone 24 lutego, a autorzy najciekawszych prac otrzymali cenne
nagrody.
W ramach akcji odbył się także wernisaż prac artysty-grafficiarza Arkadiusza Andrejkowa, który sam o sobie mówił: „Gdy ponad dekadę temu
zaczynałem tworzyć pierwsze graffiti
uczono mnie, że najważniejszą sprawą w tej „ulicznej grze" jest styl i szacunek. Jeśli masz zamiar zniszczyć

bądź zamalować pracę, zastanów się
czy pozostawisz to miejsce faktycznie w lepszym stanie..".
Jednak najbardziej zauważalnym
elementem całej akcji i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnym
okazało się zamalowanie zdewastowanych ścian starosądeckiego Sokoła i utworzenie na jednej z nich
graffiti, które zdobi okładkę tego
numeru Kuriera Starosądeckiego.
Graffiti będące przestrogą dla wandali u jednych wywołuje zdziwienie,
a u innych pewien niesmak. Jest to
jednak tylko czasowy element całej
akcji, który najprawdopodobniej zostanie również usunięty. W ramach
akcji założono również monitoring,
dzięki czemu możliwe będzie skuteczniejsze identyfikowanie pseudo
artystów.

Wyniki konkursu:
I Miejsca: Jolanta Migacz
Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu

Kuś Karolina Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach
II Miejsce: Emilia Stafińska
Zespół Szkół w Barcicach

III Miejsce: Daria Fiut
LO im. Mari Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu

- Agnieszka Myrda Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
- Aleksandra Cebula LO im. Mari Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu
- Górski Przemysław Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu
- Gawlik Julia Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu
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Wyróżnienia:

Sprawozdanie z działalności filii bibliotecznej w Barcicach

Barciczanie lubią swoją bibliotekę
Danuta Kołbon-Maślanka, Karolina Biel

O

Zmiana infrastruktury w znacznym
stopniu wpłynęła na wzrost czytelnictwa. Od otwarcia w bibliotece zarejestrowano 16 844 odwiedzin. Najliczniejszą grupę czytelników stanowią
dzieci i młodzież, których zainteresowania skłaniają się w stronę literatury fantastycznej i przygodowej. Wśród
dorosłych czytelników dużą popularnością cieszy się literatura obyczajowa,
powieści historyczne i sensacyjne.
Biblioteka stała się miejscem ciekawych spotkań i inicjatyw. W ubiegłym
roku w ramach akcji „Z książką na walizkach” odbyło się spotkanie autorskie
z Barbarą Ciwoniuk, autorką powieści
młodzieżowych.
Ponadto dla dzieci i młodzieży biblioteka organizuje szereg zajęć bibliotecznych m. in. lekcje biblioteczne, konkursy literackie, plastyczne i wystawy.
Systematycznie w bibliotece odbywają się zajęcia plastyczne prowadzone
przez Karolinę Biel; taniec nowoczesny prowadzony przez Sebastiana Turka; kurs tańca towarzyskiego prowadzony przez Bogusława Nakielskiego;
korepetycje z języka angielskiego prowadzone przez Annę Miller i Katarzynę Tokarczyk. Zaś na czas ferii i wakacji biblioteka przygotowała dla swoich
czytelników dodatkową ofertę kreatywnych zajęć i spotkań, na którą składały się: zajęcia literackie, ruchowe, artystyczne, gry i zabawy oraz wyprawy
plenerowe.
Dorośli mogą korzystać z zajęć komputerowych prowadzonych w ramach
rządowego projektu „Latarnicy”, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach
z rękodzieła artystycznego oraz w cotygodniowych ćwiczeniach na kręgosłup.

fot. PIMGBP

d otwarcia wyremontowanego budynku filii bibliotecznej w Barcicach upłynął rok. Przebudowa i modernizacja budynku była możliwa dzięki
środkom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego, środkom z Programu Małopolska Biblioteka+ oraz dzięki wkładowi
finansowemu Urzędu Miasta i Gminy
Stary Sącz.

Biblioteka wzięła również udział w projekcie „Spotkania z pasjami”, które były
skierowane do seniorów i miały na celu
promowanie aktywnego stylu życia.
W ramach spotkań organizowanych
przez Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Sączu w filii bibliotecznej w Barcicach odbyły się:
- finał konkursu recytatorskiego „Poezja Wisławy Szymborskiej” z okazji pierwszej rocznicy śmierci polskiej
Noblistki;
- turniej gry pt. „Chłopska Szkoła
Biznesu”;
- „Dzień Dziecka” oraz „Dzień Seniora”
organizowany przez Bibliotekę;
- szkolenia dla bibliotekarzy z powiatu;
- „Czwartkowe spotkanie z poezją”.
Działania biblioteki w Barcicach nie
tylko skupiają się na promowaniu czytelnictwa, ponadto w budynku organizowane są:
- spotkania wiejskie z burmistrzem
Starego Sącza, Jackiem Lelkiem, sołtysem Andrzejem Ogorzałym i przedstawicielami lokalnych władz;
- szkolenia organizowane w ramach
działań LGD Bramy Beskidu;
- występy dzieci z Prywatnego Przedszkola Doroty Drożdż z okazji Dnia
Babci i Dziadka oraz Dnia Mamy i Taty;
- warsztaty muzyczne podczas festiwalu „Pannonica” organizowanego przez
Centrum Kultury i Sztuki w Starym
Sączu;
- konsultacje Popradzkiego Parku
Krajobrazowego;
- rozdanie stypendiów braci
Potoczków;
- Geokonwent Polski Cyfrowej Rów-

nych Szans;
- szkolenia dla osób długotrwale bezrobotnych organizowane przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym
Sączu.
Przy bibliotece z inicjatywy radnej Elżbiety Łomnickiej powstało w ostatnim
czasie Stowarzyszenie Mieszkańców
Barcic, którego celem jest integracja
środowiska wiejskiego poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską. Stowarzyszenie swoją działalność
rozpoczęło biorąc udział w warsztatach
rękodzieła artystycznego finansowanych z projektu Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sarii w Starym Sączu.
Panie ze Stowarzyszenia włączyły się
także w przygotowanie odbywającego
się po raz drugi w bibliotece poetycko-muzycznego spotkania przy choince.
Głównym punktem spotkania była poezja Wandy Łomnickiej-Dulak i Barbary
Paluchowej, które w swoich wierszach
ukazują tradycje i zwyczaje świąteczne. Na scenie wystąpił również Kabaret "Prowizorka" działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamionce
Wielkiej. Grupa zaprezentowała skecz
pt. "Wesołe życie seniora". Wieczór
uatrakcyjnił swoim występem muzycznym zespół z Barcic, w składzie: Małgorzata Mikulec, Małgorzata Kiełbasa,
Natalia Olszowska, Krzysztof Ogorzały
oraz młoda skrzypaczka z Barcic Alicja
Klimczak.
Wszystkie inicjatywy realizowane
przez bibliotekę zostały dobrze przyjęte przez czytelników i mieszkańców
Barcic. W związku z tym biblioteka planuje zapewnić swoim sympatykom wiele innych ciekawych spotkań i atrakcji.
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WYDARZENIA KULTURALNE
Sukces konkursu „Kultura w Sołectwach"

Od seniora do Sokoła
W tym roku, w ramach pierwszego otwartego konkursu „Kultura w Sołectwach” współfinansowanego przez
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, zorganizowano m.in. Dzień Seniora w Gaboniu.

fot. ANNA GARBACZ

WOJCIECH WALISZEWSKI

Pomysłodawcą projektu było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
Gaboń, które przy wsparciu Szkoły Podstawowej postanowiło wystawić sztukę Kopciuszek i zorganizować
Dzień Seniora w remizie OSP z dużo
większym rozmachem niż dotychczas.
- Złożyliśmy stosowny projekt i udało
się. Otrzymaliśmy 2500 zł na zakup
dekoracji i strojów – dodaje Mirosław
Garbacz, prezes Stowarzyszenia.
Na scenie najpierw wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej z ciekawym
programem artystycznym skierowanym specjalnie do wszystkich Babć
i Dziadków. Następnie zaprezentowali
się mieszkańcy wsi Gaboń w wielopokoleniowej sztuce Kopciuszek, która
została nagrodzona licznymi owacjami.
Reżyserką sztuki była nauczycielka ze
Szkoły Podstawowej, starosądeczanka
Janina Pelc, której należą się wielkie
ukłony za upór, cierpliwość i serce włożone w przedstawienie, tym bardziej że
sztuka powstała w niespełna półtora
miesiąca. Kolejnym punktem programu był występ nowo powstałego chóru
działającego przy Stowarzyszeniu, który wykonał pięknie zaaranżowane polskie i ukraińskie pastorałki pod batutą
Adama Peciaka.
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Następnie miejscowy proboszcz, Jerzy Kulpa, poświęcił opłatki, a wszyscy
zebrani wzajemne podzielili się nimi,
składając sobie życzenia. Wśród zaproszonych gości obecni byli przewodnicząca Rady Miejskiej, Ewa Zielińska,
burmistrz Kazimierz Gizicki, a także
była dyrektor Szkoły, Elżbieta Kruczek.
Oficjalnego otwarcia imprezy, powitania gości oraz przedstawienia programu dokonała Elżbieta Kruczek oraz Mirosław Garbacz, którzy podkreślali rolę
seniorów w życiu każdej społeczności.
Natomiast burmistrz Kazimierz Gizicki podczas krótkiego przemówienia po
części artystycznej podziękował za trud
włożony w przygotowanie tej imprezy
oraz podkreślił wrażenia występami
artystycznymi umiejscowionymi w lokalnych realiach. Po przemówieniach
na zebranych czekał gorący posiłek ze
słodkim podwieczorkiem, podczas którego seniorzy chętnie dzielili się wrażeniami, uczestnicząc tym samym w międzypokoleniowej integracji.
W spotkaniu wzięło udział 130 Babć
i Dziadków uczniów Szkoły oraz rodziców i 45 wykonawców wraz z nauczycielami. Następnego dnia tj. 26 stycznia występy chóru i sztuki Kopciuszek
zostały powtórzone dla wszystkich
mieszkańców wsi i zaproszonych gości.

Sala remizy pękała w szwach. Występy spotkały się z niekończącym aplauzem widowni. - Nasz zespół był wykończony, ale szczęśliwy. Daliśmy z siebie
wszystko, a nasza społeczność to doceniła i to jest dla nas najważniejsze.
Za rok, mam nadzieję, zrobimy to jeszcze lepiej, gdyż nasze Babcie i Dziadkowie są tego warci – podkreśla inicjator imprezy, Mirosław Garbacz.
Warto dodać, że występy tak bardzo
się spodobały, że Stowarzyszeniu zaproponowano występ w starosądeckim
Sokole. W pierwszym wolnym terminie, 8 lutego, po raz kolejny, tym razem na profesjonalnej scenie Sokoła,
przy jednoczesnych występach zespołu regionalnego Górali Czarnych Dolina Popradu wystąpił "Kopciuszek" oraz
nowopowstały chór. Impreza była połączona ze zbiórką pieniędzy dla 12 letniego Kamila z Gabonia cierpiącego na
dziecięce porażenie mózgowe. Zebrana kwota 1216.39 zł została w całości
przelana na konto Kamila. Na zakończenie tego wzruszającego spotkania
organizatorzy wyrazili słowa podziękowania za okazaną pomoc dla pracowników starosądeckiego Sokoła, przewodniczącej Rady Miejskiej, Ewy Zielińskiej
oraz burmistrzów Jacka Lelka i Kazimierza Gizickiego.

Podsumowanie ferii zimowych w Starym Sączu

Ferie na gorąco

fot. MARCIN ROLA, JUSTYNA LISZKOWSKA. ARCH PWD

W tym roku dzieci i młodzież z gminy Stary Sącz, która nie wyjechała na ferie zimowe mogła aktywnie spędzić
czas w mieście. Moc atrakcji przygotowało Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari jak również Placówka Wsparcia Dziennego w Starym Sączu.

T

radycyjnie już w okresie ferii zimowych Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu zorganizowało cykl bezpłatnych zajęć
artystyczno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pod nazwą Zimowe
Fanab(f)erie. Codziennie, przez dwa
tygodnie, w godz. 9 - 13, starosądecki Sokół wypełniony był zwariowaną energią bawiących się dzieci.

Tegoroczny program zajęć był bardzo atrakcyjny. Młodzi starosądeczanie, którzy w ferie pozostali w domu,
mogli w sposób aktywny spędzić
czas wolny od nauki. Podczas ferii
w Sokole można było wziąć udział
w zajęciach plastycznych, muzycznych, sportowych, a także w ciekawych grach i zabawach ruchowych.
Codziennie interesująco zapowiadał się repertuar filmowy, specjalnie dobrany dla młodego widza. Jednak największym zainteresowaniem
cieszyła się wystawa futrzaków i egzotycznych gadów, które pod okiem
wykwalifikowanych hodowców można było dotknąć, a nawet pogłaskać.
Organizatorami akcji z ramienia Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
była Justyna Liszkowska oraz Marcin
Marczyk. Bardzo pomocny okazał się
sztab wolontariuszy. Do akcji aktyw-

nie włączyło się także starosądeckie
OHP. – Zima w tym roku bardzo nas
zawiodła. Wyczekiwany przez dzieci
śnieg zastąpiliśmy wspólną zabawą,
czyli kontrolowanym szaleństwem.
Na scenie było więc podwójnie gorąco. Codziennie w zajęciach brało
udział pond 150 dzieci – podsumowuje tegoroczne zimowisko Justyna
Liszkowska.
Kolejna grupa pięćdziesięciora młodych starosądeczan wzięła udział w pełnym atrakcji zimowisku zorganizowanym w czasie ferii
przez Placówkę Wsparcia Dziennego w Starym Sączu. Młodsi bawili się
m.in. w Bajkolandzie, a także na krytej pływalni i lodowisku. Grupa starsza również nie mogła narzekać na
brak atrakcji. Oprócz wyjść do kina
na seanse filmowe był wyjazd na lodowisko w Chełmcu i krytą pływalnię w Nowym Sączu. Główną atrakcją dla starszej grupy był pobyt na
laserowym paintballu, gdzie można
było połączyć sport z przyjemnością
i zdrową rywalizacją. Organizatorzy,
opiekunowie i dzieci gorąco dziękują za wsparcie Janinie Nalepie - kier.
Ośrodka Pomocy Społecznej, Józefie Zbrońskiej - kier. Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i całej komisji. (WW)
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WYDARZENIA KULTURALNE
X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Wawrzyn Sądecczyzny”

Człowiek i droga

Regulamin:
1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć
udział wszyscy piszący po polsku autorzy.
2. Na konkurs należy nadesłać nawiązujące do hasła
wiersze, w ilości od jednego do dwóch w czterech egzemplarzach. Powinny to być teksty nigdzie niepublikowane,
nienagradzane i niewysyłane na inne konkursy.
3. Utwory prosimy opatrzyć godłem słownym. Winno
być ono powtórzone na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail autora
i krótką informację o nim.
4. Autorów, którzy nie ukończyli 20 lat, prosimy o podanie obok tych danych, również daty urodzenia, nazwy
szkoły, uczelni, lub zakładu pracy oraz oznaczenie swoich wierszy literą „M” (pod godłem).
5. Autorów mieszkających na Ziemi Sądeckiej prosimy
o napisanie na pracach konkursowych litery „S” (pod
godłem).
6. Wszyscy uczestnicy konkursu rywalizują o nagrody
pieniężne i wyróżnienia drukiem.
7. Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 maja 2014
roku na adres: Sądecka Biblioteka Publiczna, 33-300
Nowy Sącz, ul. Franciszkańska 11 - z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki.
8. Pokłosie konkursu znajdzie się w almanachu pokonkursowym. Oprócz utworów nagrodzonych autorów, opublikowanych w nim zostanie kilkadziesiąt innych wartościowych wierszy nadesłanych na konkurs. Ich autorzy
nie otrzymują honorarium.
9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 27 września 2014 roku w Nowym Sączu. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału. Nieobecność na tej uroczystości sprawia, iż nagroda staje się
wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna zo-

DKF na wiosnę
Dyskusyjny Klub Filmowy "Sokole
Oko" zaprasza w marcu i w kwietniu na przegląd znakomitych komedii, filmów sensacyjnych i obrazów religijnych.
W marcu będziemy się śmiać na
bezludnej wyspie, ze znakomitymi
komikami; jednym grubym, a drugim chudym. Pośmiejemy się także w powietrzu i na scenie muzycznej. Łzy ze śmiechu nam obeschną
w kwietniu, gdy na scenę filmową
wkroczą najgroźniejsi gangsterzy
w historii kina. Z nimi nie będzie absolutnie żadnych żartów.
Przygotujemy się także filmowo
do nadchodzących świąt wielkanocnych i kanonizacji papieża Jana
Pawła II. (RD)
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stanie przeznaczona na wspieranie twórczości literackiej
w regionie.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją
jego regulaminu.
11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do
organizatorów.
Nagrody :
Jury przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:
Grand Prix - 1500 zł
I nagroda - 700 zł
II nagroda - 500 zł
III nagroda - 400 zł
2 statuetki Starosty Nowosądeckiego „Srebrne Pióro Sądeckie” dla:
- najlepszego w tej edycji konkursu autora mieszkającego na Ziemi Sądeckiej
- najlepszego autora w grupie młodzieży do lat 20
Wyróżnienia drukiem w almanachu pokonkursowym
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody.
Dodatkowe informacje:
Dodatkowych informacji udziela sekretarz jury (Grupa Literacka „Sądecczyzna”) - tel. 606 957 138,
e-mail: oksymoron2@gmail.com
Organizatorzy konkursu: Grupa Literacka „Sądecczyzna”, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Sądecka
Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu,
Urząd Miasta Nowego Sącza. Konkurs odbywa się pod
patronatem Starosty Nowosądeckiego. (WW)

Beltaine & Glendalough - Irlandzka muzyka i taniec na Dzień św. Patryka
16 marzec, godz. 1900 - 2100
Beltaine to jeden z bardziej oryginalnych zespołów polskiej sceny folkowej. Główną inspiracją dla muzyków jest szeroko pojęta tradycja irlandzka i bretońska, ale
muzycznie zespół zmierza po prostu przed siebie. W 2011 roku Beltaine otrzymał
nagrodę „Irish Music Award” w kategorii Top Celtic Rock Band przyznawaną przez
American Irish Association. Natomiast Glendalough jest zespołem tańca irlandzkiego na Śląsku założonym w roku 2003. Na ich występach można podziwiać
zarówno delikatny taniec w baletkach jak i widowiskowy step irlandzki. Ich umiejętności i doświadczenie sceniczne były wielokrotnie nagradzane w międzynarodowych zawodach tanecznych w Wiedniu, Pradze, Warszawie i Krakowie. Bilety
w przedsprzedaży: 32 zł/26 zł (ulgowy), w kasie przed występem + 2 zł.
IV Festiwal Podróży i Przygody BONAWENTURA
28, 29, 30 marzec
Festiwal Podróży i Przygody Bonawentura dedykowany jest pamięci podróżnika
Tomka Bonawentury Knapika, który zginął w 2010 roku. W programie trzynaście
pokazów podróżniczych, pięć fascynujących filmów dokumentalnych, dwa koncerty muzyki world music, wystawa fotograficzna i pyszne smakołyki oraz inne
atrakcje. Wśród gości będą m.in.: Marek Arcimowicz, który opowie o swojej wyprawie do Wenezueli, Janusz Majer, który przybliży sylwetkę himalaisty Artura
Hajzera i Łucja Matusiak i Maciej Czapliński, uczestnicy rowerowej wyprawy w poprzek Afryki oraz wielu innych sławnych podróżników. Bilety: 12 zł. (piątek), 25 zł.
(sobota), 18 zł. (niedziela), karnet na 3 dni: 40 zł/25 zł (ulogowy).
O!PLA - II Festiwal Polskiej Animacji w Starym Sączu
9 - 12 kwietnia, godz. 1800
„O!PLA” oznacza: „O! Polska Animacja” i jest przede wszystkim próbą odzyskania
kontaktu i budowania relacji pomiędzy polskim widzem a polską animacją autorską. Podczas festiwalu O!PLA pokazujemy filmy dla widzów w różnym wieku. Widzowie będą mieć również okazję wziąć udział w prelekcjach i spotkaniach z twórcami
filmów animowanych oraz kreatywnych warsztatach animacji filmowej. Wstęp wolny. Bezpłatne wejściówki do odebrania w Informacji Turystycznej w Starym Sączu.
Zwariowany komisariat - spektakl teatralny
10 maj godz. 1900 - 2100
Powrót teatru do Starego Sącza w dobrym stylu. Pełna humoru i absurdu komedia z piosenkami, w gwiazdorskiej obsadzie, ukazująca wydarzenia kilku dni
pracy policjantów w przygranicznym miasteczku. Komisariat odwiedzają, minister resortu z małżonką, generał policji,
a co wyniknie z tych wizyty, będzie można zobaczyć na scenie. Wartka akcja,
przezabawne dialogi i absurdalne sytuacje nie pozwolą widzom na sekundę nudy.
Zapraszamy na terapię śmiechem! Obsada (wymiennie) m.in.: Andrzej Grabowski, Tadeusz Ross, Michał Milowicz, Tomasz Stockinger, Jacek Kawalec, Andrzej
Beya-Zaborski, Julita Kożuszek, Violetta Arlak. Bilety: 75 zł. (WW)
Bilety w przedsprzedaży już do nabycia w Internecie www.ekobilet.pl/ckis
oraz w informacji turystycznej w Starym Sączu, Rynek 5, tel. 18 4461858.
W kasie, w dniu wydarzenia, bilety można nabyć w miarę wolnych miejsc za dopłatą 2 zł.

8. Dni Księdza
Józefa Tischnera
W dniach 24 – 27 marca w Starym Sączu odbędą się 8. Dni
Księdza Józefa Tischnera. Organizatorami są: Towarzystwo
Miłośników Starego Sącza, Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Starym
Sączu oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym
Sączu.
Progam:
24.03.2014 (poniedziałek),
godz. 1700 , Muzeum „Dom Na
Dołkach”, Rynek 6, Ojciec dr
Andrzej Zając Franciszkańska
duchowość daru i spotkania
- wykład.
25.03.2014 (wtorek),
godz. 1700 , Kino „Sokół”, ul.
Batorego 23, Tischner. Życie w opowieściach - film
dokumentalny.
26.03.2014 r. (środa),
Uroczystość nadania imienia
ks. Józefa Tischnera Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starym Sączu:
- godz. 10 00 kościół Parafialny
św. Elżbiety, ul. Mickiewicza 2
Msza Św. i poświęcenie sztandaru szkoły – celebruje J. E. ks. bp
Andrzej Jeż, ordynariusz tarnowski, homilię wygłosi J. E. ks. bp
Grzegorz Ryś – biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej.
- godz. 11 30 Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych ul. Daszyńskiego 15,
Dalszy ciąg uroczystości – wystąpienia oficjalne i program
artystyczny.
- godz. 17.00 , Muzeum „Dom Na
Dołkach”, Rynek 6,
Tomasz Ponikło promocja książki Józef Tischner myślenie według miłości. Ostatnie słowa.

fot. SXC

W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole …

27.03.2014 r. (czwartek),
godz. 18 30, Kino „Sokół”, ul. Batorego 23, Szymon Hołownia –
Religia.TV – wieczór autorski
Organizatorzy serdecznie
zapraszają. Wstęp wolny. (WW)
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SPORT
Stary Sącz ma wicemistrzynie Małopolski w piłce siatkowej juniorek

W dniach 14 - 16 lutego w sali Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym Sączu odbywał się Finał Wojewódzki Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej. Siatkarki Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Poprad Stary Sącz zdobyły w tych rozgrywkach drugie miejsce.

Piłka halowa w Barcicach

fot. archIWUM MUKS Poprad

Wielki sukces

Pod patronatem
Kuriera Starosądeckiego

W

meczu finałowym MKS MOS
Wieliczka pokonał MUKS Poprad Stary Sącz 3:0. W meczu o trzecie miejsce CKIS Maraton Krzeszowice zwyciężył Pogoń Proszowice 3:0.
Wicemistrzostwo Małopolski jest wielkim osiągnięciem starosądeczanek.
Trochę szkoda tego pierwszego miejsca, ale radość nasza jest ogromna,
gdyż osiem lat czekaliśmy na sukces
w kategorii juniorek. Zdobycie srebrnych medali w województwie to wielki sukces. Pragnę serdecznie podziękować drugiemu trenerowi Jakubowi
Kalicieckiemu, który bardzo przyczynił

się do tego sukcesu oraz dziewczętom,
z których większość będzie juniorkami
również w przyszłym roku. Skład naszej drużyny to Marta Bogacka, Anna
Dudar, Kamila Tomasiak, Magdalen
Skoczeń, Anna Szala, Klaudia Gut, Joanna Lechowicz, Barbara Tokarczyk,
Aleksandra Konieczny, Magdalena Michalak, Patrycja Csorich, Kinga Pasiut
- libero, Aleksandra Machałowska - libero. Serdecznie dziękuję także Burmistrzom Starego Sącza, dzięki którym
możemy pracować w dobrych warunkach oraz Dyrekcji Gimnazjum im. J.
Słowackiego przychylnie patrzącej na
rozwój siatkówki w naszym mieście dodaje trener, Janusz Pasiut.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy, trzy najlepsze
ekipy otrzymały medale, a zespoły puchary. Natomiast 12 najlepszych zawodniczek wyróżniono pamiątkowymi
statuetkami. Organizatorem zawodów
był MUKS Poprad Stary Sącz oraz Siatkarski Ośrodek Szkolny przy Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym Sączu. (WW)

W dniach 29 - 30 marca na hali
sportowej Gimnazjum w Barcicach
zorganizowany zostanie 9 Halowy
Turniej w Piłce Nożnej Drużyn Niezrzeszonych o Puchar burmistrza
Starego Sącza, Jacka Lelka.
W turnieju weźmie udział 6 drużyn.
Drużyny podzielone zostaną na dwie
grupy. Czas gry to 2 x 20 minut. Nad
całością czuwać będzie Marian Kuczaj, wieloletni działacz OZPN oraz
wykwalifikowani sędziowie.
Program turnieju:
29 marca 2014 (sobota)
godz. 1450 - 1930 - otwarcie turnieju
oraz rozgrywki grupowe.
30 marca 2014 (niedziela)
godz. 1500 - 1840 mecze finałowe
godz. 1850 wręczenie pucharów
i dyplomów.
Miejsce rozgrywania turnieju: Hala
Sportowa Gimnazjum w Barcicach.
Organizatorzy: Sławomir Szczepaniak - przewodniczący Zarządu Osiedla Śródmieście w Starym Sączu
oraz Marcin Szmigiel. Oragnizatorzy
serdecznie zapraszają! (WW)

Rozpoczęcie sezonu piłkarskiego w MKS Sokół

Seniorzy górą

Pierwszego stycznia, prawdopodobnie jako jedyny klub w regionie Sądecczyzny, MKS Sokół przywitał Nowy Rok po piłkarsku.
WOJCIECH WALISZEWSKI

P

Przychylna aura, a także zapał oddanego klubowi gospodarza, który przygotował płytę boiska, pozwoliły rozegrać mecz w doskonałych warunkach. W tym
roku wyraźnie lepsi byli starsi zawodnicy. Drużyna seniorów pokonała młodszych kolegów 5-1 i w dobrych nastrojach zapowiadała, że wiosną nie rezygnuje
z walki o czołówkę A-klasy. Po dobrej zabawie na boisku zawodnicy z niecierpliwością wypytywali o pierwsze zajęcia treningowe. Taka postawa cieszy szczególnie trenera juniorów bo im pozostaje ciężka praca aby za rok spróbować pokonać starszych kolegów.
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fot. MACIEJ MAMAK

odobnie jak przed rokiem zawodnicy MKS Sokół w licznym gronie stawili
się na zbiórce aby tuż po godzinie 12 rozegrać noworoczny mecz pomiędzy drużyną seniorów i juniorów. Najpierw wszyscy złożyli sobie życzenia noworoczne a następnie po krótkiej rozgrzewce rozpoczęli mecz.

WIELKI KONCERT KARNAWAŁOWY LE GRAND CARNAVAL

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

STAROSĄDECKI KONCERT NOWOROCZNY

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

