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Liczba, która cieszy
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Tyle osób będzie mogło korzystać z rozbudowywanej sieci kanalizacyjno–wodociągowej w Gminie Stary Sącz.
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W wiedeńskim klimacie

Rada Miejska w Starym Sączu
1., 2. i 3. sesja Rady Miejskiej

FOT. RYSZARD KUMOR

Uroczysta inauguracja

22

listopada 2018 roku w sali
starosądeckiego Sokoła odbyła się inauguracyjna sesja Rady
Miasta, rozpoczynająca prace w kadencji 2018–2023. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni złożyli ślubowanie. Ślubował też
burmistrz Jacek Lelek.

Zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8
III 1990 r. o samorządzie gminnym
radni zebrani na I sesji Rady Miasta
w Starym Sączu złożyli ślubowanie
następującej treści: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców
– wszyscy dodając zdanie Tak mi dopomóż Bóg. Natomiast burmistrz
Jacek Tomasz Lelek, zgodnie z art.
29a cytowanej ustawy złożył ślubowanie o treści: Obejmując urząd
burmistrza Starego Sącza, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy – dodając zdanie Tak mi
dopomóż Bóg.

Burmistrz Jacek Lelek swoje wystąpienie rozpoczął od złożenia gratulacji nowo wybranym radnym. Pogratulował także złożenia ślubowania
i wyraził nadzieję, że nadchodząca kadencja będzie okresem wspólnej pracy, poświęcenia i służby dla Starego
Sącza. Słowa wdzięczności i podziękowania skierował w stronę wyborców, którzy udzielając mu po raz kolejny poparcia zarazem obdarzyli go
wielkim kredytem zaufania i powierzyli mu urząd burmistrza na kolejną
kadencję. – Dzisiaj jest rozpoczęcie
nowej kadencji. Dzisiaj głównym bohaterem jest przyszłość. Mam tego
pełną świadomość – mówił burmistrz
Jacek Lelek. – Funkcja burmistrza to
wielki zaszczyt, ale przede wszystkim
wyzwanie. To odpowiedzialność za
kolejny etap sztafety. Sztafety, która trwa ponad 7 wieków. To wielkie
zobowiązanie. Mam świadomość, że
nasz etap sztafety przypada na lata
szczególne, ważne i korzystne – mówił w swoim przemówieniu. Burmistrz
Jacek Lelek podkreślił, że przez ostatnią kadencję w jego pracy na rzecz
społeczeństwa bardzo wspierali go
jego współpracownicy. Słowa podziękowania skierował w stronęu swoje-
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go zastępcy Kazimierza Gizickiego,
kierowników referatów, pracowników,
wszystkich struktur organizacyjnych,
instytucji kultury i wszystkich pozostałych instytucji, które w jakiś sposób zależą od budżetu Gminy Stary
Sącz. Burmistrz odniósł się także do
przyszłej, rozpoczynającej się kadencji. Podkreślił także, jak wielkie możliwości rozwoju stoją teraz przed samorządem i że trzeba wykorzystać
je w jak najlepszy sposób. Największym atutem miasta są jego mieszkańcy, niezwykle ambitni, zaradni,
żyjący wartościami i nadzwyczajnie
przywiązani do swojej małej ojczyzny. Wspomniał o powstającej Strefie Aktywności Gospodarczej, która da nowe miejsca pracy, wpływy
z podatków. Pojawiły się nowe szanse dla rozwoju turystyki poprzez turystykę rowerową, aktywną – Stary
Sącz został już wpisany na prestiżową listę pomników historii co zapewne przełoży się na lepsze utrzymanie
zabytków i zwiększy napływ gości do
Gminy. Stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców to kolejnycel, który
jest realizowany przez rozbudowę infrastruktury, poprawę jakości przestrzeni publiczne i, wyposażenie jej
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w strukturę techniczną. Na wiele działań są już zakontraktowane środki.
Następnie Rada wybrała ze swojego grona przewodniczącego, którym został Andrzej Stawiarski. Zastępca
Przewodniczącej Ewy Zielińskiej w poprzedniej kadencji
otrzymał wymaganą większość 12 głosów „za”. Po dodaniu odpowiedniego punktu do porządku obrad odbyły się
wybory zastępcy przewodniczącego, którym został Sławomir Szczepaniak.
W dniu 3 grudnia 2018 roku odbyła się druga sesja
Rady Miasta, na której zostały podjęte uchwały dotyczące
ustalenia liczebności stałych komisji Rady Miasta w Starym Sączu oraz powołania:
• Komisji Rewizyjnej – w składzie: Julia Dziedzic,
Grzegorz Gryźlak, Elżbieta Łomnicka, Stanisława
Marduła, Lidia Szewczyk, Małgorzata Tokarczyk
jako Zastępca Przewodniczącego Komisji, Andrzej
Zych jako Przewodniczący Komisji;
• Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego –
w składzie: Grzegorz Gryźlak, Stanisława Marduła
jako Zastępca Przewodniczącego Komisji, Marian
Potoniec, Robert Rams, Jan Tokarczyk jako Przewodniczący Komisji, Małgorzata Tokarczyk, Ewa
Zięba;
• Komisji Ochrony Środowiska, Budownictwa i Rolnictwa – w składzie: Julia Dziedzic, Władysław Florek, Robert Rams jako Zastępca Przewodniczącego Komisji, Jerzy Sobczak, Jan Świtecki, Sławomir
Szczepaniak jako Przewodniczący Komisji;
• Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki –
w składzie: Zofia Golonka, Grzegorz Gryźlak, Maria Marmuszewska, Grzegorz Skalski jako Zastępca
Przewodniczącego Komisji, Ewa Zięba jako Przewodniczący Komisji;
• Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej – w składzie:
Julia Dziedzic, Elżbieta Łomnicka jako Przewodnicząca Komisji, Maria Marmuszewska jako Zastępca Przewodniczącej Komisji, Sławomir Szczepaniak,
Lidia Szewczyk;
• Komisji Statutowej, Inwentaryzacji, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego – w składzie: Grzegorz Faron
jako Zastępca Przewodniczącego Komisji, Władysław Florek, Marian Potoniec jako Przewodniczący
Komisji, Jerzy Sobczak, Magdalena Sznajder;
• Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – w składzie: Zofia Golonka jako Przewodnicząca Komisji, Grzegorz
Faron, Grzegorz Skalski, Magdalena Sznajder, Jan
Świtecki jako Zastępca Przewodniczącej Komisji,
Jan Tokarczyk, Ewa Zięba.
W dniu 11 grudnia 2018 roku odbyła się trzecia sesja Rady, na której zostały podjęte następujące uchwały:
zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, zmiana uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok,
ustalenie miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza,
ustanowienie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów
podróży służbowych dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli, wyznaczenie przedstawicieli
Gminy wchodzących w skład Zgromadzenia Związku Gmin
Krynicko–Popradzkich, zmieniającą Uchwałę w sprawie
trybu rozliczania i prawidłowości pobrania i wykorzystania
dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom
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i placówkom prowadzonym na terenie Gminy. Głosowano
również nad Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Starym Sączu na rok 2019, przystąpieniem do wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019–2023 oraz podwyższeniem kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania. Radni podjęli również uchwały określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości, wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta do składu Komitetu Rewitalizacji, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia nieruchomości położonych w Barcicach i w Starym Sączu oraz
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Starego Sącza dotyczącej wydzierżawienia nieruchomości gminnej
na prowadzenie wytwórni mas bitumicznych. (red)

Bilety do Fabryki
Bombek

FOT. PIMGBP

FOT. STAROSADECKIE.INFO

Aktywni i kreatywni
– pod „parasolem ministra”

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu zakończyła realizację projektu
– składającego się z cyklu szkoleń
– „Aktywni i kreatywni” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Szkolenia odbywały się w dniach od 24 września
do 28 listopada 2018 roku.
Celem projektu była poprawa jakości i wzbogacanie usług oferowanych
przez biblioteki publiczne na terenie
powiatu nowosądeckiego.
W ramach realizacji tego projektu
odbyły się 3 szkolenia oraz wyjazd
studyjny:
• „Jadłospis małych moli książkowych, czyli co robić, aby dzieci czytały litery, smakowały wyrazy, połykały zdania i pożerały
książki…? – warsztaty miały na
celu przygotowanie bibliotekarzy do niestandardowych metod pracy zachęcających dzieci
i młodzież do czytania.
• „Teatr cieni” – uczestnicy
warsztatów nauczyli się zasad
tworzenia cieni postaci ludzkich, zwierząt, form plastycznych i kolorowych figur. Zdobyte umiejętności z pewnością
okażą się pomocne zarówno
podczas przygotowywania do
kreatywnej i twórczej pracy
z książką, jak również pozwolą

•

•

wprowadzać do zajęć elementy teatru.
„Prawo w bibliotece” – celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji w zakresie
zmieniających
się
przepisów prawnych obowiązujących w bibliotekach.
Wyjazd studyjny do Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Chrzanowie podczas którego bibliotekarze pogłębili wiedzę
i wymienili doświadczenia z bibliotekarzami - według rankingu Rzeczypospolitej jednej
z najlepszych Bibliotek w Polsce. W myśl powiedzenia podróże kształcą, udało się połączyć pogłębienie wiedzy na
temat bibliotek z historią, zwiedzając Chrzanowskie Muzeum.

Na spotkaniu podsumowującym
projekt wystąpili podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO z widowiskiem
teatralno-muzycznym „Mały książę”.
Publiczność nagrodziła wykonawców
owacją na stojąco za wzruszający występ. Uczestnicy otrzymali dyplomy
potwierdzające ukończenie szkoleń.
O współpracy z biblioteką i korzyściach płynących ze współdziałania
osób niepełnosprawnych ze zdrową
młodzieżą w teatrze integracyjnym
mówiła Zofia Wcisło – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO. (red)
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Fundacja Rozwoju Sądecczyzny
zorganizowała międzyszkolny
konkurs na dekoracje
świąteczne.
Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie aktywności
plastycznej dzieci w formie doskonalenia różnorodnych technik
plastycznych, poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań
i popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów.
Uczniowie musieli wykazać się
kreatywnością i samodzielnością. Było o co walczyć; nagrodą były bilety do Fabryki Bombek w Krakowie. Patronat nad
wydarzeniem objęły Gmina Stary
Sącz i Województwo Małopolskie.
Zwycięskie klasy odebrały bilety
z rąk Anny Majdy, prezesa Fundacji Rozwoju Sądecczyzny, burmistrza Jacka Lelka i przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja
Stawiarskiego.
Wszystkie klasy, które wzięły udział w konkursie otrzymały
słodkości. Najbardziej kreatywne prace wyróżniono a zwycięzcy
pojadą na warsztaty do Fabryki
Bombek.
Nagrodzeni:
• SP 1, klasa 4d;
• SP 2, klasa 4a;
• SP w Barcicach, klasa 1b;
• SP w Popowicach, klasa 3;
• SP w Skrudzinie, klasa 1;
• SP w Gaboniu, klasa 2;
• SP w Przysietnicy, klasa 4;
• SP w Gołkowicach, klasa 3;
• SP w Moszczenicy, klasa 3;
• Niepubliczna Szkoła, kl. 1.
Nagroda Specjalna Burmistrza:
SP 1, klasa 3a; SP 2, klasa 4b;
SP w Przysietnicy, klasa 3;
SP w Moszczenicy, klasa 4; SP
w Barcicach, klasa 2c. (red)
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Radość pomagania

FOT. RYSZARD KUMOR

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

P

onad 70 lokalnych rzemieślników, stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentowało się
15 grudnia na starosądeckim Jarmarku Bożonarodzeniowym.

Przez cały sobotni dzień, 15 grudnia, ze sceny rozbrzmiewały kolędy.
Na stoiskach można było kupić przeróżne ozdoby i prezenty świąteczne.
Można było także skorzystać z ciepłego poczęstunku, a także otrzymać
świąteczne drzewko od Nadleśnictwa
w Starym Sączu. Nie zabrakło również
św. Mikołaja i skrzatów z Fundacji Będzie Dobrze. Imprezę koordynowała
Ewelina Wiśniewska i Marcin Marczyk
z Galerii Pod Piątką. Jarmark, chociaż
organizowany został dopiero po raz
drugi przez Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari przy wsparciu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej,
to już na dobre zadomowił się przed
świętami w Starym Sączu. (WW)

26 listopada w gabinecie burmistrza Jacka Lelka gościła starosądecka młodzież szkolna, która wraz
z księdzem katechetą Tomaszem
Chrupkiem po raz trzeci organizuje
pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin w formie „Szlachetnej
paczki”.
Szlachetna Paczka to ogromny program społeczny Stowarzyszenia Wiosna ukierunkowany na pomoc bezpośrednią, łączący ogólnopolską
skalę działania z tym, że konkretny darczyńca pomaga określonemu
człowiekowi. W ciągu kilkunastu lat
wzięły w nim udział prawie cztery miliony osób. Ich pomoc przekraczająca ćwierć miliarda złotych dotarła do

A to ciekawe...

22 500 lampek na Rynku
Starosądecki Rynek w tym roku jest jeszcze bardziej
nastrojowy. To dzięki nowoczesnemu oświetleniu lip i choinki wykonanemu przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Do
wykonania nowego oświetlenia wykorzystano blisko 2 000 metrów
okablowania z diodami ledowymi
złożonego z 22 500 lampek energooszczędnych w kolorze ciepłym
białym..
Do ozdobienia lip na Rynku dotychczas
wykorzystywano tradycyjne żarówki w ilości ponad 500 szt. po 25 wat każda. Jak łatwo
przeliczyć, oświetlenie takie było bardzo energochłon-
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ponad 150 tys. rodzin w potrzebie.
Przed świętami Bożego Narodzenia
rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom. Przekazywanie paczek cechuje szczególna radość pomagania
wynikająca z doboru prezentów faktycznie odpowiadających konkretnej
rodzinie.
W Starym Sączu było i jest tak
samo, a obecnie paczki dla wybranych rodzin przygotowują wolontariusze – uczniowie ze Starego Sącza,
pod kierunkiem ks. Tomasza Chrupka, katechety ze Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Juliusza Słowackiego. Burmistrz Jacek Lelek aktywnie wspiera
tą akcję od wielu lat. (red)

ne i zużywało ponad 12 000 wat na godzinę. Dodatkowe koszty związane były z koniecznością corocznej
wymiany wszystkich żarówek oraz przeglądem i naprawą poprzerywanych przewodów elektrycznych. Wszystkie prace wykonywane były przy użyciu specjalistycznego sprzętu, tzw. zwyżki. Oświetlenie było też bardzo
awaryjne. Nowe oświetlenie, według specyfikacji producenta zużywa około 1 000 wat na
godzinę. Zastosowanie technologii LED
oprócz dużo lepszego efektu świetlnego
powinno przynieść dodatkową korzyść
w postaci znacznie niższego zużycia
energii i dużo niższych kosztów. – Największymi zaletami nowego oświetlenia
są jego trwałość i niska awaryjność oraz
brak konieczności corocznego montażu
i demontażu. Będzie ono upiększać nasz starosądecki Rynek przez kolejne lata – dodaje Ryszard
Niejadlik, dyrektor MZGK. (red)

FOT. Rafał Kamieński

Ponad 70 wystawców
na Jarmarku
Bożonarodzeniowym

Świadectwo pięknego życia

FOT. STAROSĄDECKIE.INF
O

Jak co roku, tuż przed świętem 11 listopada odbyła się uroczystość wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie. W tym roku Złote Gody świętowało 31 par.

Medale

przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę
wręczał burmistrz Jacek Lelek. Jubilatom gratulowali wiceburmistrz Kazimierz Gizicki, przewodnicząca rady miejskiej
Ewa Zielińska, sekretarz gminy Daniel Śmierciak i kierowniczka starosądeckiego Urzędu Stanu Cywilnego Alfreda Wastag. Podniosła uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji jubilatów i ich rodzin, którą celebrował proboszcz parafii św. Elżbiety w Starym Sączu ks. Matek
Tabor.
– Kocha się naprawdę i do końca, tylko wówczas, gdy kocha się zawsze, w radości i smutku, bez względu na dobry czy zły los”. Te słowa
świętego Jana Pawła II w szczególny sposób oddają atmosferę dzisiejszej uroczystości – mówiła Alfreda Wastag. – Wspólne 50 lat to dowód
prawdziwej miłości, wzór mądrego życia i przykład do naśladowania.
Zasłużyliście sobie Drodzy Państwo na wyrazy uznania nie tylko Waszych Najbliższych, ale również społeczeństwa, wśród którego żyjecie.
Dlatego też Burmistrz Starego Sącza wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Wam odznaczeń – Medal za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie – którymi dzisiaj zostaniecie udekorowani.
– Prawdopodobnie nie ma medalu, na który trzeba tak długo pracować, bo przecież 100 lat. 50 lat żona i 50 lat mąż. Nieprzypadkowo tę uroczystość organizujemy w tym samym okresie zbliżającego
się Święta Niepodległości – dodawał burmistrz Jacek Lelek gratulując
jubilatom. – Rodzina, rodzina stabilna to nie tylko gwarancja rozwoju
społeczeństwa, ale i również ostoja wartości patriotycznych. Praca dla
spoołeczności, trwanie w tej rodzinie na dobre i złe, to piękna postawa
patriotyczna. Dziękuję za świadectwo pięknego życia, życzę dużo zdrowia i serdecznie gratuluję.
Uroczystość zakończył obiad i poczęstunek dla jubilatów i ich gości oraz wspólny śpiew z Zespołem Regionalnym Starosądeczanie. Dla
czcigodnych Jubilatów wystąpiła grupa teatralna Szkoły Podstawowej
nr 1 w Starym Sączu, którą opiekuje się Barbara Trzop. (RKA)
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50–lecie pożycia małżeńskiego:
1. Alfreda i Bronisław Bielowie,
2. Helena i Jan Citakowie,
3. Maria i Stanisław Danielowie,
4. Kazimiera i Józef Dorulowie,
5. Janina i Kazimierz Dziedzicowie,
6. Bronisława i Witold Fijałkowscy,
7. Celina i Władysław Gancarczykowie,
8. Krystyna i Jan Gawlakowie,
9. Anna i Jan Giziccy,
10. Zofia i Jan Hejmejowie,
11. Helena i Stanisław Janczurowie,
12. Stanisław i Wojciech Konieczni,
13. Beata Lewicka-Kowalik i Eugeniusz Kowalik,
14. Stefania i Stanisław Kozieńscy,
15. Zofia i Jan Królczykowie,
16. Marian i Roman Kuciowie,
17. Jadwiga i Paweł Kuniccy,
18. Lidia i Marian Lisowie,
19. Genowefa i Edward Lutowie,
20. Janina i Wojciech Maśkowie,
21. Stefania i Stanisław Nawojowscy,
22. Michalina i Antoni Olszewscy,
23. Maria i Eugeniusz Olszowscy,
24. Weronika i Andrzej Pulitowie,
25. Halina i Włodzimierz Pustułkowie,
26. Olga i Stefan Stawiarscy,
27. Maria i Władysław Śmierciakowie,
28. Stanisława i Antoni Wójcikowie,
29. Alfreda i Władysław Zabrzescy,
30. Helena i Stefan Zagórowscy,
31. Antonina i Jan Zającowie.
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Ekonomia i pieniądze

Na wiosnę pierwsze
przyłącza kanalizacyjne na ulicy Partyzantów
Wszystko wskazuje na to, że już w kwietniu 2019 roku mieszkańcy z ulicy Partyzantów otrzymają projekty przyłączy kanalizacyjnych i będą mogli się podłączać. Muszą to zrobić własnym sumptem, ale Gmina pomoże im finansowo i dofinansuje przyłącza, podobnie jak było to w Barcicach i Przysietnicy.

żywszy na fakt, że niemal dokładnie
rok temu zawieraliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie tego zadania – podkreśla
burmistrz Kazimierz Gizicki.
Gminna inwestycja była podzielona
na kilka zadań: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla południowej, czyli ul. Partyzantów o długości ponad 2
km, prawie kilometrowa sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Bazielicha i Dunajcowej i rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Starego
Sącza, czyli ul. Piłsudskiego i Żwirki
i Wigury (budujemy sieć o długości kanalizacji sanitarnej o długości 10,732
km). Zostaje jeszcze 1,5 km ul. Węgierskiej. Na odcinek ul. Węgierskiej przygotowujemy przetarg. Z kanalizacją tak
to jest – inwestycja mało efektowna,

A to ciekawe...

uciążliwa, droga, ale po prostu pierwszej potrzeby. Rada Miejska upoważniła burmistrza Starego Sącza do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o rozszerzenie rzeczowe i finansowe projektu w lipcu tego roku. Rozszerzenie dotyczy Mostek, Moszczenicy
Niżnej, Moszczenicy Wyżnej i Gołkowic
Dolnych. Planowany koszt rozszerzenia
wynosi do 35 600 000,00 złotych. Informacja z ostatniej chwili jest taka, że
fundusz się zgodził; projekt rozszerzymy i być może uda się podpisać aneks
do umowy jeszcze w tym roku. Budowa
kanalizacji to dla nas rzecz strategiczna i chcemy, by jak najwięcej mieszkańców mogło z niej korzystać. (red)

Licytację wygrał radny Jan Tokarczyk, który tak skomentował całe wydarzenie: W takich chwilach przede
wszystkich ważny jest szczytny cel. Dobrze
znam działalność Fundacji Będzie Dobrze
i jestem przekonany, że każda złotówka przekazana na cele charytatywne
tej Fundacji będzie dobrze wykorzystana. Poza tym obraz spodobał się bardzo
mojej żonie i już zdobi naszą sypialnię.
Cały dochód z koncertu zostanie przekazany na leczenie Grzegorza Psonaka z Barcic. (red)

Obraz Elżbiety Szot
wylicytowany za 2 500 zł
Na listopadowym koncercie charytatywnym na rzecz podopiecznych
Fundacji Będzie Dobrze w Starym
Sączu, który odbył się w starosądeckim Sokole obraz „Nieskończoność”
Elżbiety Szot został wylicytowany za
2,5 tys. zł.
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ul. Żwirki i Wigury
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FOT. STAROSĄDECKIE.INFO

Kwoty dofinansowania powinny być
utrzymane, czyli wyniosą do 100 zł do
jednego metra bieżącego i do 500 zł
do jednej studzienki. Wkrótce projektanci przyłączy pojawią się też przy ul.
Bazielicha.
– Na razie skupiamy się na bieżących
pracach. Kanalizacja to skomplikowana inwestycja, są odcinki łatwiejsze,
ale są bardzo trudne, kiedy realizuje się
kanalizację w terenie gęsto zabudowanym, jak choćby budowany ostatnio odcinek na ul. Żwirki i Wigury. Skupiamy
się na aktualnym zadaniu, które zbliża
się powoli do półmetka, a przypomnę,
że chodzi o inwestycję, której całkowity koszt realizacji wynosił będzie około
27 mln złotych, a tego wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności Unii
Europejskiej wynosi ponad 13,3 mln
złotych. Tempo prac jest dobre, zwa-

FOT. Rafał Kamieński

ul. Podegrodzka

Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno
powierzać dzieciom poniżej 16 lat – cz. 2
OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH.
1. Obsługa zwierząt o dużej masie ciała, jak bydło, trzoda
chlewna, szczególnie samców rozpłodowych, a także samic
karmiących, powinna być dokonywana przez doświadczone
i zdrowe dorosłe osoby, najlepiej przez silnych mężczyzn.
Dzieci z uwagi na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne nie mogą bezpiecznie obsługiwać dużych zwierząt.
Mogą one być niebezpieczne i spowodować poważny uraz
przez kopnięcie, przygniecenie, uderzenie czy ugryzienie.
Tym bardziej, że dzieci nie potrafią przewidywać ich reakcji na bodźce zewnętrzne. Ponadto kontakt ze zwierzętami
gospodarskimi oraz brak higieny osobistej stwarza ryzyko
zarażenia się chorobami odzwierzęcymi, które są szczególnie niebezpieczne dla młodych organizmów dzieci i mogą
zaburzyć ich prawidłowy rozwój.
2. Do czynności niebezpiecznych dla najmłodszych należą: załadunek i rozładunek zwierząt, a także prace przy
uboju i rozbiorze zwierząt.
Wiąże się z nimi zagrożenie obrażeniami ze strony broniących się zwierząt, a ubój może dodatkowo spowodować
uraz psychiczny u dziecka.
SPAWANIE ELEKTRYCZNE I GAZOWE.
Do prac wzbronionych dzieciom należy spawanie elektryczne i gazowe oraz pomoc przy tych pracach.
Wiąże się z nimi zagrożenie naświetleniem szkodliwymi
promieniami i poparzeniem dłoni oraz twarzy. Ponadto istnieje ryzyko porażenia prądem oraz zatrucia gazami spawalniczymi. Czynności te wymagają specjalistycznej wiedzy
i umiejętności oraz stosowania środków ochrony osobistej.
PRACE Z WYK. SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, NAWOZÓW
MINERALNYCH I ROZPUSZCZALNIKÓW.
1. Należy chronić dzieci przed dostępem do substancji chemicznych stosowanych w gospodarstwie, w tym
przede wszystkim do substancji żrących, paliw, chemicznych środków ochrony roślin, nawozów (szczególnie wapna palonego).
Tlenkowe wapno nawozowe to substancja o silnych właściwościach pylących, żrących i parzących. Podczas prac
związanych z jego załadunkiem, wyładunkiem i wysiewem
może dojść do poważnych poparzeń błon śluzowych, oczu
i skóry. Nawozy i środki ochrony roślin zwykle są szkodliwe
lub trujące. Niebezpieczne dla organizmu, nawet dorosłego, są środki chemiczne zwłaszcza I i II klasy toksyczności,
dlatego ich stosowanie wymaga wcześniejszego specjalistycznego przeszkolenia i używania ochron osobistych.
2. Nie wolno powierzać dzieciom prac z użyciem rozpuszczalników organicznych, ani narażać ich na kontakt z tymi
substancjami.
Rozpuszczalniki (benzyny, rozpuszczalniki nitro, chlorokauczukowe i inne) będące składnikami farb, lakierów,
czy klejów są szkodliwe dla zdrowia. Niektóre z nich są rakotwórcze, mają właściwości narkotyczne. Oddziałują na
układ nerwowy i mogą powodować trwałe szkody w organizmie. Ponadto ich pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Niedozwolony jest również udział dzieci
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w pracach związanych z topieniem
i podgrzewaniem lepiku i smoły, z uwagi na zagrożenie wybuchem, pożarem i poparzeniem. Opary lepiku i smoły również zawierają rozpuszczalniki organiczne.
PRACE GROŻĄCE CIĘŻKIMI POPARZENIAMI I POŻAREM.
Dzieci nie wolno angażować do rozpalania i obsługi pieców centralnego ogrzewania.
Wykonywanie tych czynności wiąże się z niebezpieczeństwem wybuchu i pożaru, a tym samym z dużym ryzykiem
poparzeń tułowia, twarzy i rąk. Podobne ryzyko dotyczy obsługi parników, kotłów do gotowania i suszarni.
PRACE W ZAMKNIĘTYCH ZBIORNIKACH.
Prace w silosach i zamkniętych zbiornikach, a także
opróżnianie zbiorników szamb, wywóz gnojówki i gnojowicy, to czynności szczególnie niebezpieczne – nigdy nie powinny uczestniczyć w nich dzieci.
Poza niebezpieczeństwem urazów mechanicznych,
wiąże się z nimi ryzyko śmiertelnego zatrucia. W zamkniętych zbiornikach może brakować tlenu, mogą również kumulować się w nich gazy takie jak: siarkowodór, metan, dwutlenek węgla. W dużych stężeniach są szkodliwe
dla zdrowia lub zabójcze. W żadnym wypadku dzieci nie
mogą mieć z nimi kontaktu.
PRACE NA WYSOKOŚCI.
Wszelkie prace na wysokości, np. na pomostach, drabinach, drzewach, dachach, powinny być wzbronione dzieciom z uwagi na zagrożenie upadkiem.
Dzieci bywają mniej uważne, tym bardziej, gdy są pochłonięte powierzonym zadaniem. Nie są w stanie ocenić zagrożenia i przewidzieć skutków nieostrożności, które w przypadku upadku z wysokości mogą wiązać się z poważnym
urazem głowy, kręgosłupa lub kończyn, a nawet śmiercią.
PRACE W WYKOPACH ZIEMNYCH.
Dzieciom nie należy powierzać kopania rowów i dołów
oraz wykonywania jakichkolwiek czynności w wykopach.
Przy tych czynnościach występuje niebezpieczeństwo
oberwania i obsunięcia się ścian wykopu, a w następstwie
– zasypania osoby pracującej. Osunięte masy ziemi mogą
spowodować uduszenie dziecka lub doprowadzić do złamań i zmiażdżeń.
PRACE W SZKODLIWYCH WARUNKACH, W TYM W HAŁASIE I ZAPYLENIU.
Dzieci nie mogą przebywać w środowisku o dużym natężeniu hałasu, niedostatecznym oświetleniu, w pomieszczeniach zapylonych pyłami pochodzenia roślinnego oraz
wykonywać czynności narażających je na kontakt z chorobotwórczymi czynnikami biologicznymi (bakteriami, roztoczami, pasożytami zwierzęcymi, grzybami).
Czynniki te mogą powodować uszkodzenie słuchu, wzroku oraz choroby zakaźne i alergiczne. Pracę w takich warunkach mogą wykonywać tylko osoby dorosłe stosujące
środki ochrony dróg oddechowych, wzroku i słuchu. (red)
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Stary Sącz znalazł się wśród 100 najważniejszych miejsc dla polskiej kultury.

FOT. Rafał Kamieński

Opiekujemy się ogromnym skarbem

10 grudnia 2018 roku podczas uroczystej gali w Teatrze Narodowym w Warszawie Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek i kapelan sióstr Zakonu Świętej Klary w Starym Sączu ks. Stanisław Śliwa odebrali z rąk Prezydenta
RP Andrzeja Dudy rozporządzenie wpisujące zespół staromiejski Starego Sącza i starosądecki klasztor na listę Pomników Historii. Prezydenckie rozporządzenie pieczętuje rangę Starego Sącza – świadka naszej historii,
współtworzącego bogactwo kultury polskiej i europejskiej. Jest symbolicznym potwierdzeniem tego, co jest
ważne dla tożsamości małych polskich ojczyzn.

10

grudnia 2018 roku podczas uroczystej gali
w Teatrze Narodowym w Warszawie Burmistrz
Starego Sącza Jacek Lelek i kapelan sióstr
Zakonu Świętej Klary w Starym Sączu ks. Stanisław Śliwa
odebrali z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy rozporządzenie wpisujące zespół staromiejski Starego Sącza i starosądecki klasztor na listę Pomników Historii. Prezydenckie
rozporządzenie pieczętuje rangę Starego Sącza – świadka naszej historii, współtworzącego bogactwo kultury
polskiej i europejskiej. Jest symbolicznym potwierdzeniem tego, co jest ważne dla tożsamości małych polskich
ojczyzn.
Prezydent wręczył rozporządzenia przedstawicielom 14
instytucji, których obiekty wzbogaciły listę Pomników Hi-
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storii. Symbolicznym setnym wyróżnionym miejscem została Stocznia Gdańska. – Miejsce szczególne dla naszych dziejów ostatnich czasów – podkreślił Andrzej
Duda. – Symbol Solidarności, walki o wolność naszych
czasów, a w związku z tym także i odrodzenia się naszego
państwa, wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej.
Wśród miejsc nowo wpisanych na listę prócz Starego
Sącza znalazły się m.in. Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, Twierdza Przemyśl czy najstarsza kopalnia ropy naftowej w Bóbrce. – To lista świadectwa naszych dziejów –
mówił Andrzej Duda. – To niezwykle ważne dla każdego
narodu, dla jego tożsamości, aby znał swoją tradycję, aby
widział swoją historię także poprzez świadectwa jej materialnej obecności – zaznaczył. Na gali „100 Pomników Hi-

storii na Stulecie Odzyskania Niepodległości” Prezydentowi Andrzejowi Dudzie towarzyszyła Pierwsza Dama. Obecni
byli również Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Marszałek
Senatu Stanisław Karczewski i wicepremier i minister kultury Piotr Gliński
Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków
i najwyższe wyróżnienie, jakie zabytek może otrzymać. Stary Sącz znalazł się w prestiżowym gronie m.in. obok Krakowa, Gdańska, Warszawy, ale i mniejszych miejscowości,
jak Łańcut, czy Gniezno, o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego Polski. Status Pomników Historii nie
przysługuje całym miastom, ale poszczególnym obiektom
i jego elementom, jak na przykład łańcuckiemu zespołowi
parkowo-pałacowemu.
– Nigdy nie miałem wątpliwości, że Stary Sącz należy do
grona miejsc niezwykle istotnych dla polskiej historii i kultury – zaznacza burmistrz Jacek Lelek. – Dzieło św. Kingi
i jej dziedzictwo wpisało przed wiekami Stary Sącz w nurt
najstarszych dziejów Polski, w krąg kultury łacińskiej, ale
również, jak uważają niektórzy badacze w krąg kształtującego się języka polskiego. Stary Sącz to historia oparta
na wielkiej wartości, historia wpisana w 1050 lat polskiego
chrześcijaństwa. To nie tylko zabytkowe unikalne centrum,
ale również wyjątkowa przestrzeń duchowa. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Postanowiliśmy wystąpić do ministerstwa w tej spra-
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wie i bardzo się cieszymy, że pan minister przychylił się
do naszego wniosku. Bardzo dziękuję wszystkim pokoleniom starosądeczan, którzy to dziedzictwo chronili na
przestrzeni wieków i tym, którzy robią to dzisiaj. To nagroda za ich pracę – dodaje burmistrz.

Andrzej Długosz – prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza i kustosz Muzeum Regionalnego im. Seweryna Udzieli:

Po uroczystości starosądecka delegacja spotkała się z
parą prezydencką w kuluarach, a na koniec odebrała pamiątkową tablicę, która zostanie zawieszona na klasztornej wieży bramnej jeszcze w tym roku.
– Mamy nadzieję, że to wyróżnienie będzie miało również wymiar praktyczny – dodaje wiceburmistrz Starego
Sącza Kazimierz Gizicki. – Zabytki wymagają nieustannej opieki i sporych nakładów finansowych. Ten tytuł to
nasz kolejny atut w staraniach o pieniądze na rewaloryzację naszych skarbów. (RKA)

FOT. Rafał Kamieński

Z wielką radością przyjąłem informację, którą przekazał
mi miesiąc temu pan burmistrz Jacek Lelek, że średniowieczny układ przestrzenny miasta wraz z zespołem klasztoru Sióstr Klarysek zostanie wpisany na prestiżową listę
Pomników Historii. Jest to najwyższe krajowe wyróżnienie
nadawane najważniejszym zabytkom w Polsce przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tytuł ten ma przede
wszystkim znaczenie prestiżowe i jest powodem do dumy.
Szczególną wartość ma przyznanie go w tym roku, roku
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, kiedy to
Pan Prezydent Andrzej Duda postanowił, aby tych tytułów
nadawanych najcenniejszym zabytkom krajowym od 1990
roku było dokładnie sto. Myślę, że tytuł Pomnika Historii
naszemu miastu po prostu się należy. Jest tutaj wszystko
to, co ważne dla polskiej świadomości i wspólnotowości, co
jest systemem wartości i ma wymiar estetyczny.
Ma ono bogatą ponad 750 letnią historię od założenia
miasta przez księżną Kingę poprzez oddziaływanie do naszych czasów założonego przez nią klasztoru Sióstr Klarysek. To tutaj znajduje się jedno z najstarszych sanktuariów
Polski. Tutaj też miało miejsce największe wydarzenie
w całych dziejach, wizyta papieża Jana Pawła II połączoną z kanonizacją bł. Kingi w 1999 r. Po drugie zabytki, ich
ranga. Wartość i znaczenie dla polskiej kultury są tak duże,
że należy je otaczać szczególną opieką. Należy do nich najcenniejszy zespół klasztoru Sióstr Klarysek z gotyckim kościołem i przebudowanymi po roku 1600 zabudowaniami
klasztornymi zawierającymi najwybitniejsze dzieła sztuki
mistrzów tamtej epoki. Ponadto zabytkowa starówka z rynkiem i szachownicowy układ ulic z zachowanym częściowo
układem owalnicowym miasta z czasów św. Kingi. Wszystko to wymaga olbrzymiej troski o zachowanie tej spuścizny.
Stara część miasta z klasztorem wpisana jest w rejestr zabytków, czyli poddana szczególnej opiece urzędu konserwatorskiego. Po roku 1990 w mieście dokonano na niespotykaną wcześniej skalę rewaloryzacji zabytków: remont
klasztoru i przebudowę średniowiecznego rynku z przyległymi ulicami. Mam nadzieję, ze przyznanie naszemu
miastu tego zaszczytnego tytułu przyczyni się do jeszcze
większego zainteresowania nim i chęcią jego głębszego
poznania, a nasi rodacy i turyści z zagranicy będą jeszcze
liczniej tutaj przybywać. (RKA)
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MIKROMUSIC

w starosądeckim Sokole
2 marca 2019 godz. 19

00

Bielty: 50 zł ebilet.pl lub w Informacji Turystycznej, Rynek 5

MALARSTWO RYSUNEK

OG ŁOSZENIE

OG ŁOSZENIE

PIOTR NOWIŃSKI

Wernisaż 4.01.2019 piątek godzina 18.00

PRACUJ JAKO
OPIEKUNKA
SENIORÓW
BEZPŁATNE KURSY
JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Galeria pod 5
Rynek 5 STARY SĄCZ

Tel. 666 096 758

16.01-17.01 oraz 23.01-24.01.2019
WSTĘP 30 zł
WIĘCEJ INFORMACJI 18 446 18 58
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REK L AM A

OG ŁOSZENIE

Nowy Sącz,
ul. Długosza 72
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PRZED LATY W STAROSĄDECKIM „SOKOLE”
Paweł Glugla

W zasobach Biblioteki Narodowej zachowało się wiele bezcennych druków
ulotnych opublikowanych przed 80 laty przez Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokół” w Starym Sączu. Budynek sokoli był centrum życia artystycznego,
gimnastycznego, patriotycznego i narodowego Starego Sącza. Warto zwrócić uwagę na te unikatowe w skali kraju druki ulotne w formie zaproszeń.
Nasi pradziadkowie, dziadkowie brali czynny udział w tych jakże radosnych
i z pietyzmem kultywowanych tradycyjnych imprezach.
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fot. ARCHIWUM

Z KART HISTORII
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FOT. TOMIKA

„Królewna śnieżka” na scenie w Starym Sączu

Na dużym ekranie
Po wyrazistych i efektownych doświadczeniach filmowych w Klubie "Kinematograf" powracamy w nowym
cyklu do kina subtelnego.
Belgijscy reżyserzy, bracia Dardenne to wciąż najważniejsi twórcy europejskiego kina. „Chłopiec na rowerze”
(2009) potwierdza tę opinię, pokazując, że twórcy w niespotykany sposób potrafią kreować angażujące relacje
między filmowymi postaciami – w tym przypadku między
11-letnim Cyrylem i Samanthą, jego matką zastępczą,
która stara się nawiązać kontakt z zagubionym chłopcem.
O ekranowej chemii będzie można mówić również
w przypadku następnych filmów: „Jaśniejsza od gwiazd”
Jane Campion to prawdziwa filmowa poezja, melodramat
jakich już się nie robi, a zarazem dzieło, które wyszło spod
ręki mistrzyni reżyserii. Historia zakochanego poety Johna
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Keatsa jest równie poruszająca, co historia Ricka z „Casblanci” Michaela Curtiza. Arcydzieło z 1942 roku ze znakomitą Ingrid Bergman i Humphreyem Bogartem wciąż ma
wielką siłę oddziaływania – styl, gra aktorska, napięcie
między postaciami wciąż budzą podziw.
Słynne zakończenie filmu stanowi ciekawe wprowadzeniem do kolejnego filmu, chociaż nieoczywistym, bo pozornie tych dwóch produkcji nic nie łączy. „Appaloosa” to
osadzona w realiach dzikiego zachodu opowieść o lojalności i bezgranicznym zaufaniu. Ed Harris w roli reżysera
i aktora sprawdza się znakomicie, a towarzyszy mu znakomita Renée Zellweger, którą zobaczymy również w filmie
„Chicago” Roba Marshalla – najpełniej ukazującym jej
kunszt aktorski. To wszystko w Klubie Filmowym, który zaprasza kinomanów w wieku 16+ w każdy czwartek o godz.
1900 do Sokoła. (FN)

FOT. ANDRZEJ RAMS

Artur Andrus rozbawił publiczność do łez
Podczas wyjątkowego koncertu Artura Andrusa artysta ujął publiczność niepowtarzalnym klimatem,
doskonałym wykonaniem artystyczne i przede wszystkim wyszukanym
humorem.
Gorące żywiołowe oklaski nagradzały każdą piosenkę i śmieszniejsze teksty ze sceny, jednak najżywszą reakcję
wywołała „Warszawska ballada dziadowska” – w treści swojej związana ze
Starym Sączem. Artur Andrus nawiązań do miasta św. Kingi w swoim repertuarze umieścił sporo (sam kiedyś
przyznał, że uprawia wazeliniarstwo,
więc nie zabrakło podziękowań w iście
autorskim stylu: Właściwie wszystko
się wyjaśniło. Przyjechałem podziękować Staremu Sączowi za moją piosenkę „A jak patrzy się z Przehyby”. Dziękuję, że spotkałem tutaj tak wspaniałych
ludzi. Dziękuje tym wszystkim, którym
chciało się nieść krzesełka na Przehybę i Przehybie za to, że rozpościera
się z niej taki widok), jednak czegoś takiego publiczność jeszcze nie słyszała. Piosenki o wydarzeniach w mieście
nikt dotąd nie napisał – i to specjalnie
z okazji jednego występu. Andrus jest
pierwszy.
Wprawdzie artysta od dobrych już
kilku lat tworzy podczas swoich koncertów „Warszawskie ballady dziadowskie”, które nawiązują swoim tek-

stem do miejsca, w którym aktualnie
artysta występuje, jednakże wszędzie
wciąż wzbudzają spore zainteresowanie. „Ballady” powstają przed występem satyryka w nieprzekraczalnym
czasie 30 minut, wyłącznie w oparciu o artykuły z dostarczanej lokalnej
prasy. W Starym Sączu było to ostatnie wydanie „Kuriera Starosądeckiego”. Szczególną uwagę artysta zwrócił
na następujące artykuły: „Stary Sącz
się rozpędza”, „Nowa kładka na Popradzie” (m.in. na wizję setek tysięcy rowerzystów), „Spektakl Tożsamość WIL’a”
(czyli występ Reagana z Leninem na
scenie) oraz „Jarmark Bożonarodzeniowy” (szczególnie na różnorodne menu
oraz występ Mikołaja ze skrzatami). –
Ballady dziadowskie były naładowane
informacyjnie – mówił artysta. – Przed
wojną nie każdy miał Internet, więc
kiedy kapela wpadała na podwórko,
niepotrzebne było wi–fi. Zastępowały
plotkarskie portale, traktując o zbrodniach, zdradach, etc. Jak się okazało,
tematy wyłowione przez Artura Andrusa były nie tylko ciekawe, ale też zabawne. Z nich stworzył piosenkę, która
wywołała salwy śmiechu:
Stefan założył garnitur nowy,
Na któren pensji wydał pół,
Na Jarmark Bożonarodzeniowy,
Lecz się niestety trochę struł.
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Wściekła się jego żona Barbara,
Zwana gabońską królową,
Musiałeś dziadu jeść wszystko naraz,
Bigos i watę cukrową.
Jeszcze do tego napił się piwa,
Kilo popcornu, litr miodu,
Barbarę zaś Mikołaj podrywa,
Więc szybko do domu chodu.
A tutaj w domu – rzecz niewesoła,
Najstarsza córka Stefana
Przyprowadziła prosto z Sokoła
Lenina oraz Regana.
We łbie Stefana myśl jedna krąży,
Iść po lekarza czy księdza,
Ale niestety nigdzie nie zdąży,
Bo Stary Sącz się rozpędza.
Chwyta się biedny Stefan za głowę,
Lenin się głupio uśmiecha,
A Regan nagle wsiada na rower,
I nową kładką odjechał.
Spotkał Stefana kolega Ziutek,
Na ławce w jesiennym parku,
Mówiąc, że jest jeszcze jeden skutek,
Przedświątecznego jarmarku.
Tak się kręciła przy Mikołaju
Ziutkowa córka Beata,
Że już na wiosnę, dokładnie w maju,
Wychodzi za mąż za skrzata. (WW)
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Biało-czerwony przemarsz w Starym Saczu

Stary Sącz godnie i hucznie uczcił 100. rocznicę odzyskania niepodległości. W uroczystości włączyły się
setki starosądeczan, uczniowie, nauczyciele, druhowie
Ochotniczych Straży Pożarnych, harcerze, tamburmajorki, Miejska Orkiestra Stary Sącz, Orkiestra Miejska
z Barcic, biblioteki, parafie, stowarzyszenia i wiele innych organizacji. Przygotowania do starosądeckich obchodów niepodległościowych trwały od początku roku,
a właściwe uroczystości rozpoczęły się już na kilka dni
przed dniem 11 listopada.
Już 6 listopada starosądecka biblioteka, włączając się
w obchody rocznicowe, zaprosiła uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz zaprzyjaźnionych z biblioteką seniorów
ze Stowarzyszenia Miasto Świętej Kingi na koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu dzieci z przedszkola i szkoły
podstawowej w Starym Sączu. Dzieci prezentowały znane pieśni patriotyczne poprzedzone wcześniejszą prezentacją historii ich powstania. Występ został przygotowany
pod kierunkiem Agaty Nicpońskiej i Marty Fornagiel.
Oficjalne obchody rocznicowe rozpoczęły się 9 listopada
porannym XVII Niepodległościowym Biegiem Przełajowym
oraz Turniejem Strzeleckim (o których to wydarzeniach
piszemy w osobnym artykule na stronach sportowych),
a także popołudniowym VII Międzyszkolnym Przeglądem
Pieśni Patriotycznej i Niepodległościowej pod patronatem
burmistrza Jacka Lelka, który odbył się w starosądeckim
Sokole przy pełnej widowni. Udział w przeglądzie był dla
wszystkich lekcją patriotyzmu, w której śpiew pieśni połączony został z ciekawie zaprezentowaną historią Polski.
Na scenie zaprezentowali się uczniowie ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta i gminy Stary Sącz
w dwóch grupach wiekowych – wielokrotnie nagradzani
gromkimi brawami. Jury pod kierownictwem Wojciecha
Knapika – dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
miało wyjątkowo trudne zadanie wyłonienia najlepszych
zespołów. Emocje udzielały się wszystkim. W tym roku
najwyższe odznaczenia w obu grupach powędrowały do
Szkoły Podstawowej z Barcic, m.in. za mistrzowskie wykonanie „Jedzie na kasztance” oraz „My, Pierwsza Brygada”.
Natomiast 11 listopada, po tradycyjnych porannych obchodach w Gołkowicach, biało-czerwony marsz wyruszył
spod Sokoła do Rynku, gdzie zaplanowano mszę świętą w intencji ojczyzny. Po nabożeństwie, podczas podniesienia flagi państwowej na maszt, Stary Sącz włączył
się w ogólnopolską akcję Niepodległa do Hymnu. Po uro18 listopad – grudzień 2018
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W starosądeckim Sokole

czystościach w Rynku niepodległościowy pochód przeszedł pod siedzibę biblioteki, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą założycielom Strażackiego Ruchu
Oporu „Skała” – porucznikowi pożarnictwa Stanisławowi Mazanowi, podporucznikowi pożarnictwa Bronisławowi Piwowarowi i ogniomistrzowi Mieczysławowi Wędrychowskiemu, straconym przez hitlerowców za działalność
konspiracyjną w 1944 roku. Tablicę ufundowali druhowie
strażacy z Gminy Stary Sącz, a w niepodległościowych
uroczystościach uczestniczyła rodzina Stanisława Mazana, m.in. jego prawnuk. Setki osób wzięło udział w Apelu
Poległych na cmentarzu komunalnym, a delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikami bojowników za ojczyznę. Po południu obchody rocznicowe przeniosły się
ponownie do starosądeckiego Sokoła, wypełnionego po
brzegi wspólnym śpiewaniem piosenek legionowych i niepodległościowych. Mieliśmy też przyjemność obejrzeć
wzruszający montaż słowno-muzyczny, który przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. To był dzień pełen wielkiej radości z
tego, że jesteśmy wolnymi ludźmi, żyjącymi w wolnej Polsce, dlatego finał święta był równie radosny. Pokaz fajerwerków zdawał się być wspaniałym odzwierciedleniem
tego, co mieliśmy dzisiaj w duszy – dumy i wdzięczności,
że jesteśmy Polakami.
– Doczekać chwili, na którą czekały całe pokolenia Polaków, do której w niezliczonych wierszach wzdychali poeci, o którą się modlono, o którą walczyły z bronią w ręku
całe pokolenia Polaków... Wolna Ojczyzna – dar, którego
nie da się przecenić – mówił burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. – Sześć pokoleń rodaków nie dało wyrwać sobie polskości. Polskość przetrwała w rodzinach, Kościele,
języku, kulturze i sztuce. Mieli w tym udział także starosądeczanie. Nie zabrakło ich u boku Napoleona, w powstaniach i Legionach. Dziś w 100. rocznicę odzyskania niepodległości chcemy znanych i bezimiennych bohaterów
objąć wdzięczną pamięcią i modlitwą. Wolność jest nie
tylko dana, ale zadana. Tej prawdy doświadczyliśmy w latach okupacji hitlerowskiej i sowieckiej. Tego, o czym marzyły całe pokolenia, dzisiaj doświadczamy my. Idźmy pod
białą-czerwoną flagą z radością i zawsze szukajmy tego,
co nas łączy.
Oprócz oficjalnych obchodów niepodległościowych or-

FOT. Rafał Kamieński

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

Uroczyście i podniośle

FOT. ARCHIWUM SZKOŁY

SP 1 Stary Sącz

SP 2 Stary Sącz

ganizowanych przez Gminę Stary
Sącz i Centrum Kultury i Sztuki im.
Ady Sari, również w starosądeckich
placówkach oświatowych podjęto
szereg cennych inicjatyw. – Stulecie
odzyskania przez Polskę niepodległości to wyjątkowa rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja,
by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy
z bycia Polakiem – napisała Anna
Zalewska, Minister Edukacji Narodowej w swoim liście skierowanym do
szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Słowa te zostały dobrze przyjęte przez starosądecką społeczność
szkolną.
Szlakiem pierwszych dni wolności
Szkoła Podstawowa w Starym Sączu nr 1 im. ks. Józefa Tischnera 8
listopada zorganizowała uroczystą
akademię. Odpowiadając na apel
uroczystego śpiewania państwowego
hymnu, w dniu Święta Niepodległości
punktualnie o godzinie 11:11 uczniowie szkoły dołączyli do tej inicjatywy.
Oprócz tego starosądecka Jedynka zorganizowała patriotyczne wycieczki do kresowych miast dawnej
Rzeczypospolitej: Lwowa, Drohobycza, Truskawca i Żółkwi, a koordynatorki szkolnego projektu „Ojczyzna –
na start!”, współpracując z Dyrekcją
szkoły, rodzicami oraz z wychowankami, zrealizowały następujący bogaty
wachlarz wydarzeń towarzyszących:
• wykład dla piątoklasistów
w gmachu Collegium Maius
Uniwersytetu
Jagiellońskiego: „Adam Mickiewicz – polski
wieszcz narodowy”,
• wystawę „Bohaterowie II wojny
światowej”,
• wykład dr. Łukasza Połomskiego zatytułowany „Sądeckie
drogi do niepodległości”,
• przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami dla Marszał-

SP Popowice

•

•

•

ka Polski do Muzeum Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku –
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Szkoła Niepodległej” rekomendowanej przez MEN,
projekcję w kinie „Helios”
w Nowym Sączu stanowiącą filmową ekranizację lektury reprezentującej literaturę
faktu: „Dywizjon 303. Historia
prawdziwa”,
ideę popularyzowania polskich herosów WOLNOŚCI
w dniu 26 listopada br. promowała inscenizowana rozprawa sądowa w gmachu Sądu
Okręgowego w Nowym Sączu
pt. „Bohaterowie historii dają
świadectwo prawdzie” w wykonaniu uczniów, rodziców
i nauczycieli,
prelekcję popularyzującą historię żydowskich mieszkańców Grodu św. Kingi: „Był sobie
starosądecki sztetl”.

100 kartek na 100-lecie
Setna rocznica odzyskania przez
Polskę Niepodległości zmobilizowała społeczność Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu do podjęcia szeregu działań upamiętniających ten dzień. Jak
co roku, uczniowie Szkoły pełnili
wartę honorową przy pomniku „Golgota Wschodu” – poświęconym pamięci Polaków pomordowanych na
wschodzie, ofiar zbrodniczego systemu stalinowskiego. Zwieńczeniem
obchodów była uroczysta akademia
„Trudna wolność” z niezwykłą podróżą przez dzieje państwa polskiego.
Akademię zakończył miły akcent: wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów uczniom nagrodzonym w konkursach recytatorskim, plastycznym
i wiedzy. W ramach uczczenia 100.
rocznicy Odzyskania Niepodległości
Szkoła zrealizowała również następu-
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SP Barcice

jące inicjatywy:
• wycieczki Szkolnego Koła Turystycznego „Na szlakach
niepodległości w Beskidzie
Sądeckim”,
• 100 meczy na stulecie,
• wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych dla uczniów klas
pierwszych i drugich z profesjonalnymi muzykami podczas
spotkania
przygotowanego
przez MCK SOKÓŁ w Nowym
Sączu,
• konkurs recytatorski „Ojczyzna
słowem malowana” przygotowany przez bibliotekę szkolną,
• udział w projekcie pn. „100
kartek na 100-lecie odzyskania niepodległości”.
Koncert
pieśni
patriotycznej
i niepodległościowej
8 listopada w Szkole Podstawowej
im. Franciszka Świebodzkiego w Barcicach odbył się uroczysty Koncert
Pieśni Patriotycznej i Niepodległościowej. Organizatorzy zadbali, aby
każdy mógł włączyć się we wspólne
śpiewanie i przygotowali okolicznościowe śpiewniki. Szkoła wzięła również udział w konkursie plastyczno-literackim „Pocztówka dla Polski”,
a wykonane prace można było obejrzeć podczas koncertu. Natomiast
9 listopada dzieci z oddziałów zerowych w galowych strojach, z kotylionami i flagami w narodowych barwach
przeszli ulicami Barcic, śpiewając
patriotyczne pieśni. Uczestniczylistopad – grudzień 2018 19
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SP Gaboń
SP Barcice

li w specjalnie zorganizowanej przez
księdza Prałata Stanisława Dziekana mszy świętej dla przedszkolaków.
O godz. 11:00 został odśpiewany
hymn państwowy. Szkoła zorganizowała również ciekawą lekcję historii.
Uczniowie klas drugich i klasy trzeciej
brali udział w zajęciach z okazji 100.
rocznicy odzyskania Niepodległości
przygotowanych przez Bibliotekę Publiczną w Barcicach. Dzieci z zainteresowaniem słuchały fragmentów
książki „Mirabelka” C. Harasimowicza oraz wykonywały pracę plastyczną – życzenia dla Polski.
Z pieśnią przez dzieje polski
8 listopada 2018 roku w Szkole
Podstawowej im. I Pułku Strzelców
Podhalańskich w Gaboniu społeczność wsi połączyła się we wspólnym
przedsięwzięciu śpiewania i słuchania pieśni patriotycznych. Sztandarowym hasłem uroczystości „Z pieśnią
przez dzieje Polski” zebrani widzowie zostali włączeni w krąg pieśni
ojczystej, która od wieków towarzyszyła ludziom w chwilach radosnych,
a także w momentach dramatycznych jako krzepiący na duchu i kojący ból pocieszyciel. Szkoła włączyła
się również do akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Minister
Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci
i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej.
W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie odśpiewano 4-zwrotkowy hymn narodowy.
Malowane dla i o Niepodległej
Uczniowie klas I–IV oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach wzięli udział w akcji plastycznej
„Malowane dla i o Niepodległej” zorganizowanej przez bibliotekę szkolną.
Malowali kolorowanki patriotyczne
20 listopad – grudzień 2018

SP Przysietnica

tematycznie związane z naszą Ojczyzną, między innymi: „Polscy Święci i błogosławieni”, „Znani w świecie
Polacy” i „Wszystko, co polskie…”
Wszystkie prace zostały wyeksponowane na holu szkolnym.
Bogu niech będą dzięki
Z okazji 100-lecia Niepodległości
w Szkole Podstawowej im. Świętej
Kingi w Popowicach odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych. Wystąpiły dzieci z zerówki, Polonez został wykonany przez uczniów klasy pierwszej
i trzeciej, zaśpiewały Lena Drożdż
oraz Kinga i Oliwia Stachoń, które występowały jako przedstawicielki drużyny zuchowej działającej w Szkole.
Nie zabrakło również Drużyny Harcerskiej Wilki, która zawsze w czasie takich uroczystości służy pomocą
i wsparciem. Najważniejszym punktem uroczystości było odśpiewanie
hymnu narodowego oraz posadzenie
dębu, który za 100 lat ma przerosnąć
budynek Szkoły. Uczniowie nie zapomnieli o prośbie, z jaką zwrócił się
do starosądeczan burmistrz Jacek
Lelek, aby ozdobić każdy dom biało-czerwoną flagą. Uczniowie przynosili
zdjęcia swoich domów z wywieszoną
flagą. Pani Dyrektor rozdała również
nagrody w konkursie na najładniej
przystrojoną salę lekcyjną.
Pociąg do wolności
Do Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Płk. Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy zawitali przedstawiciele
władz powiatowych samorządowych
z wójtem Marcelim Piekarkiem na
czele, dyrektorzy szkół wraz z delegacjami oraz rodzice. Odsłonięto wystawę „Ojcowie Niepodległości” ufundowaną przez oddział IPN w Łodzi.
Na terenie Szkoły 9 listopada odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów pod hasłem „Dla
Niepodległej” z inscenizacją słow-
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no-muzyczną "Pociąg do wolności".
Szkoła zorganizowała także konkurs
plastyczny „Tu wszędzie jest nasza
Ojczyzna”. Najlepsze prace były zaprezentowane podczas wystawy i do
dziś mogą być podziwiane, przypominając uczniom o Roku Niepodległej.
Ciekawą inicjatywą może pochwalić
się samorząd uczniowski, który zorganizował akcję „Sto chorągiewek na
stulecie niepodległości Polski”. Włączył się również w akcję „Niepodległa
do hymnu!”. Z inicjatywy samorządu
został zorganizowany „Koncert pieśni patriotycznych”, podczas którego
cała społeczność szkolna, odświętnie ubrana, z kotylionami na piersiach oraz z chorągiewkami w rękach
odśpiewała najbardziej znane pieśni o treści niepodległościowej. Natomiast szkolne koło dziennikarskie
uczciło to niezwykle radosne dla Polaków wydarzenie, wydając okolicznościowy numer szkolnej gazetki „Świat
Ucznia”, w którym m.in. pojawiły się
informacje przybliżające sylwetki „Ojców Niepodległości Polski” oraz konkurs z nagrodami „Kim są te postacie?”, polegający na rozpoznaniu
portretów kilkunastu wielkich Polaków (pisarzy, polityków, artystów) zasłużonych dla Ojczyzny.
„Gdy wolności nadszedł czas…”
Szkoła Podstawowa w Przysietnicy
również włączyła się w akcję „Rekord
dla Niepodległej” i 9 listopada zostały wspólnie odśpiewane punktualnie
o godzinie 11:11. przez wszystkich
uczniów i nauczycieli cztery zwrotki
hymnu narodowego. Wcześniej słowo
wprowadzające przygotowali gimnazjaliści. Nawiązali oni do okoliczności
powstania „Mazurka Dąbrowskiego”
oraz przypomnieli ważne daty z historii związane z ogłoszeniem tej pieśni
hymnem narodowym. Była to szczególna lekcja patriotyzmu.
Z okazji setnej rocznicy odzyskania

Nowy Rok
w wiedeńskim klimacie

Fajerwerki na Rynku

SP Gołkowice

Przedszkole

Niepodległości w Szkole przez cały rok odbywały się liczne przedsięwzięcia,
apele, akademie oraz wycieczki, które dotyczyły miejsc, wydarzeń i zasłużonych Polaków walczących o wolność nas wszystkich. Samorząd Uczniowski
również starał się aktywnie w tym uczestniczyć, propagując szacunek do symboli narodowych i bohaterów. W przeddzień uroczystości Rada przygotowała
okolicznościową gazetkę. Znalazły się w niej najważniejsze daty i informacje,
które każdy Polak i Polka powinni znać oraz zaproszenie na uroczyste obchody
tej niezwykłej rocznicy w naszej szkole zaplanowane na 11 listopada.
11 listopada w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Przysietnicy rozpoczęła się Msza Święta w intencji Ojczyzny. Następnie w Szkole odbył się wzruszający spektakl pod tytułem „Gdy wolności nadszedł czas…” przygotowany
przez uczniów klasy 8a i harcerzy. Zanim aktorzy pojawili się na scenie, miało
miejsce uroczyste rozwinięcie kilkumetrowej flagi biało–czerwonej, która zawisła na jednej ze ścian sali gimnastycznej. Uroczystość w naszej szkole swoją
obecnością zaszczycili: burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek, wiceburmistrz
Starego Sącza, Kazimierz Gizicki, wieloletnia dyrektor szkoły, Zofia Golonka,
proboszcz parafii, ksiądz prałat Jan Wąchała, sołtys wsi, Kazimierz Ptaśnik,
radny Rady Miejskiej w Starym Sączu, Jan Tokarczyk. Wszyscy wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne, którym akompaniował Krzysztof Smyda. Można też
było poczęstować się słodkościami przygotowanymi przez rodziców z każdej
klasy. Z inicjatywy Rady Rodziców były też rozprowadzane „cegiełki” na nowy
sztandar Szkoły.
Muzycznie w Muzycznej
Szkoła Muzyczna I stopnia w Starym Sączu obchody rocznicowe zainaugurowała koncertem instrumentalnym oraz koncertem z udziałem chóru szkolnego
w starosądeckim Sokole. W programie znalazły się wspomnienia o Janie Adamie Karasińskim, artyście muzyku, kompozytorze, nazywanym przez znawców
polskim Straussem i królem walca. Mogliśmy również usłyszeć między innymi
utwory Karłowicza i Moniuszki. Wszystkich przybyłych gości powitała dyrektor
szkoły Joanna Ustarbowska-Dudka. Nie zabrakło burmistrza Jacka Lelka, radnych, dyrektorów szkół i przedszkoli, a także najbliższej rodziny Jana Adama
Karasińskiego.
Wieczór patriotyczny i uroczyste przedstawienia
W Gminnym Przedszkolu uroczystości rozpoczęły się już w czwartek, 8 listopada 2018. Dzieci z grupy „Motylki” oraz „Misiaki” wraz z wychowawczyniami: Anną Zagórowską, Marią Kossakowską, Jolantą Słowik i Magdaleną
Błaszczyk zaprosiły rodziców na „Wieczór Patriotyczny”, podczas którego dzieci zaprezentowały wiersze patriotyczne i tańce narodowe: poloneza i krakowiaczka. Dzień później cała społeczność przedszkolna uczestniczyła w okolicznościowym przedstawieniu pt. „11 listopada 1918–2018. 100 lat wolności
i miłości”. Punktualnie o godzinie 11.11 w ramach akcji „Śpiewamy dla Niepodległej” wokół przedszkola rozległ się śpiew przedszkolaków i personelu. Odśpiewano cztery zwrotki Hymnu Państwowego. Natomiast sztandarowa przedszkolna uroczystość „Przedszkolaki w hołdzie św. Janowi Pawłowi II”
pt. „Dar Wolności i Niepodległości” odbyła się 15 listopada w starosądeckim
Sokole, w której wzięły udział trzy grupy przedszkolne: „Pszczółki”, „Tygryski”
i „Biedroneczki”. (red)
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W drugi weekend nowego roku,
w dniach 11 i 12 stycznia o godz.
1900 w starosądeckim Sokole odbędzie się uroczysty Koncert Noworoczny w stylu wiedeńskim pod patronatem burmistrza Jacka Lelka.
Ta muzyczna uczta będzie nawiązywać do tradycyjnych gali i noworocznych koncertów odbywających
się w Wiedniu, dlatego obowiązywać będą stroje wieczorowe. Podczas gali zabrzmią największe
przeboje króla walca – Johanna
Straussa, a także utwory Franza Lehara i Martina Scherbachera.
Miejska Orkiestra Stary Sącz prowadzona przez znakomitego maestro Georga Weissa zadba o dobrą
zabawę. – Do koncertu przygotowujemy się zgodnie z planem. Pracujemy bardzo intensywnie, przed
nami zostały jeszcze tylko cztery próby. Zaprezentujemy głównie
wiedeńskie melodie. Będziemy gościli wyjątkowych solistów klasycznych. Zazwyczaj to my jeździmy
do Krakowa, a tym razem Kraków
przyjedzie do nas. Na scenie wystąpi wokalistka Piwnicy pod Baranami - Irena Michalska. W klasycznych operetkach zaprezentuje się
wspaniała sopranistka grająca już
w operze w Chicago - Karolina Talarczyk, która zaśpiewa utwory solo
oraz w duecie z tenorem Sebastianem Iźwickim. Nie zabraknie także
tradycyjnych już akcentów humorystycznych oraz niespodzianek. Serdecznie wszystkich zapraszam na
te dwa niezapomniane wieczory –
dodaje Georg Weiss.
Koncert poprowadzi Katarzyna
Gurgul. Bilety dostępne są jeszcze
w przedsprzedaży w cenie 35 zł na
stronie www.ekobilet.pl. (WW)
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Rekord dla Niepodległej
XVII Niepodległościowe Biegi Przełajowe miały w tym roku wyjątkową oprawę. Wszyscy uczestnicy utworzyli
żywą mapę Polski i o godzinie 11:11 zaśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

9

listopada na Starosądeckich
Błoniach spotkali się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu nowosądeckiego, aby w duchu sportowej
rywalizacji uczcić 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Organizatorami XVII Niepodległościowych Biegów
Przełajowych i turnieju strzeleckiego były Szkoła Podstawowa im. Franciszka Świebockiego w Barcicach
i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Dzieci i Młodzieży „Rozwiń Skrzydła”
we współpracy z Urzędem Miejskim
w Starym Sączu i Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania.
Zawody te od siedemnastu lat cieszą się dużym zainteresowaniem i na
stałe wpisały się w kalendarz gminnych uroczystości obchodów 11 listopada. W tym roku miały wyjątkową
oprawę. Rozpoczęły się honorową rundą wokół Ołtarza Papieskiego prowadzoną przez Jacka Lelka – Burmistrza
Starego Sącza, Grzegorza Garwola –
Dyrektora SP w Barcicach oraz ks. Mariusza Żabę – Dyrektora DCP . Następnie wszyscy uczestnicy utworzyli żywą
mapę Polski i o 11:11 zaśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.
W ten sposób oddali hołd tym, którzy
przyczynili się do odzyskania niepodległości i włączyli się w ogólnopolską
akcję „Rekord dla Niepodległej”.
W zawodach sportowych rywalizowało łącznie 425 osób. Wśród nich
po raz pierwszy przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” oraz Hufca
Pracy w Starym Sączu. Konkurencje
biegowe miały charakter rywalizacji
indywidualnej i zespołowej. Przeprowadzili je nauczyciele wychowania fizycznego ze SP w Barcicach: Doro22 listopad – grudzień 2018

ta Młyńska-Postrożny, Marta Myślak
i Jarosław Janikowski. Najlepszymi zawodnikami w poszczególnych grupach
byli:
• Klasy IV–VI dziewczyny:
1 miejsce – Oliwia Orłowska
(SP nr 1 w Starym Sączu) PUCHAR
BURMISTRZA,
2 miejsce – Paulina Garwol
(SP nr 1 w Starym Sączu),
3 miejsce – Julia Trybuła
(SP w Przysietnicy),
4 miejsce – Natalia Gargula
(SP nr 2 w Starym Sączu),
5 miejsce – Natalia Konieczna
(SP w Przysietnicy).
• Klasy IV–VI chłopcy:
1 miejsce – Paweł Tokarczyk
(SP w Barcicach)
PUCHAR BURMISTRZA,
2 miejsce – Jakub Ogorzałek
(SP Nr 1 w Starym Sączu),
3 miejsce – Jakub Gizicki
(SP w Barcicach),
4 miejsce – Karol Słowik
(SP w Gołkowicach),
5 miejsce – Adam Tokarczyk
(SP w Rytrze).
• Kl. VII–VIII SP i III gimnazjum
dziewczyny:
1 miejsce – Julia Pustułka
(SP w Rytrze) PUCHAR BURMISTRZA,
2 miejsce – Wiktoria Jankowska
(SP w Przysietnicy),
3 miejsce – Dominika Jankowska
(SP w Przysietnicy),
4 miejsce – Emilia Sowińska
(SP nr1 w Starym Sączu),
5 miejsce – Patrycja Tokarczyk (SP
w Barcicach).
• Kl. VII–VIII SP i III gimnazjum
chłopcy:
1 miejsce – Kacper Dudczak
(SP w Rytrze) PUCHAR BURMISTRZA,
2 miejsce – Adrian Zieliński
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(SP w Gołkowicach),
3 miejsce – Jakub Hyclak
(SP nr 2 w Starym Sączu),
4 miejsce – Bartosz Kurzeja
(SP nr 2 w Starym Sączu),
5 miejsce – Artur Kozieński
(SP nr 2 w Starym Sączu).
• Szkoły ponadgimnazjalne
dziewczyny:
1 miejsce – Anna Podgórska
(LO Stary Sącz)
PUCHAR BURMISTRZA,
2 miejsce – Klaudia Olszowska
(LO w Starym Sączu),
3 miejsce – Julia Nosal
(Zespół Szkół Samochodowych
w Nowym Sączu),
4 miejsce – Agata Konopka
(LO w Starym Sączu),
5 miejsce – Jowita Chełmecka
(LO w Starym Sączu).
• Szkoły ponadgimnazjalne
chłopcy:
1 miejsce – Michał Dudczak
(Zespól Szkół Samochodowych
w Nowym Sączu),
PUCHAR BURMISTRZA
2 miejsce – Krzysztof Wilk
(Zespól Szkół Samochodowych
w Nowym Sączu),
3 miejsce – Krystian Jasiński
(Zespól Szkół Samochodowych
w Nowym Sączu),
4 miejsce – Arkadiusz Janikowski
(Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu),
5 miejsce – Wiktor Madziar
(Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu).
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy zawodnicy pamiątkowe medale. Okolicznościowe statuetki trafiły do szkół biorących udział
w zawodach.
W punktacji zespołowej w kate-
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gorii szkół podstawowych Puchar Burmistrza Starego Sącza
otrzymała Szkoła Podstawowa w Przysietnicy, II miejsce zajęła SP nr 1 w Starym Sączu, a III miejsce SP w Rytrze. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych Puchar Burmistrza wywalczyli
uczniowie z Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu,
II miejsce Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym
Sączu, III miejsce LO w Starym Sączu.
Towarzyszący biegom turniej strzelecki został przygotowany przez
Klub Strzelecki „VIS”, którego opiekunem jest Mateusz Borucki. Rozegrany został w trzech kategoriach wiekowych, a nad przebiegiem
czuwał Kazimierz Baran, sędzia PZSS i instruktor LOK.
Zwycięzscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
• I kategoria szkoły podstawowe klasy IV–VI:
1 miejsce – Elena Lompart (SP w Barcicach),
2 miejsce – Oliwier Golonka (SP w Gołkowicach),
3 miejsce – Nicola Cisowska (SP w Barcicach).
• II kategoria szkoły podstawowe klasy VII–VIII SP i III
gimnazjum:
1 miejsce – Patryk Bieryt (SP w Gołkowicach),
2 miejsce – Dariusz Mos (SP w Barcicach),
3 miejsce – Kacper Cisowski (SP w Barcicach).
• III kategoria szkoły ponadgimnazjalne:
1 miejsce – Sylwia Nowak (LO w Starym Sączu),
2 miejsce – Miłosz Gorczowski (Hufiec Pracy w Starym Sączu),
3 miejsce – Karolina Olszowska (Hufiec Pracy w Starym Sączu).
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali wolontariusze ze SP w Barciach. Opiekę medyczną zapewniła pielęgniarka
– p. Marta Pawlik. Żywą mapę Polski nagrał z drona p. Dariusz Ptak,
zdjęcia wykonała M. Postrożny. Zawody zorganizowano dzięki środkom
otrzymanym od Gminy Stary Sącz na realizację projektu „Sport – Łączy – kształtuje – hartuje”. W części artystycznej projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Województwa Małopolskiego”. (red)
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