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Święto Konstytucji 
Trzeciego Maja 
w Starym Sączu

W Starym Sączu, dla upamiętnienia 222. rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, 
odbyły się okolicznościowe obchody zorgani-
zowane przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady 
Sari. 

Obchody 3 majowe rozpoczął uroczysty prze-
marsz spod budynku starosądeckiego Sokoła do 
kościoła parafialnego św. Elżbiety. W przemarszu 
wzięły udział władze samorządowe miasta i gmi-
ny Stary z burmistrzem Jackiem Lelkiem, zastępcą 
burmistrza Kazimierzem Gizickim, przewodniczącą 
Rady Miejskiej Ewą Zielińską, a także poczty sztan-
darowe Ochotniczych Straży Pożarnych, organi-
zacji, instytucji i szkół oraz mieszkańcy. Przemarsz 
prowadziła Starosądecka Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta.

Tradycyjnie najważniejszym akcentem starosą-
deckich obchodów była msza święta w intencji Oj-
czyzny, która została odprawiona w kościele para-
fialnym pod wezwaniem św. Elżbiety Węgierskiej o 
godzinie 1100.

Po mszy świętej poczty sztandarowe i oficjalne 
delegacje przemaszerowały z kościoła ulicą Kazi-
mierza Wielkiego do Rynku, gdzie odbył się plene-
rowy koncert Starosądeckiej Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej oraz występ towarzyszącego orkiestrze 
Zespołu Tambourmajorek. (WW)



   Słowem naczelnegoW numerze m.in.:

Latem u wielu osób z dużych aglomeracji miejskich pojawia się nieodpar-
te pragnienie oderwania się od rzeczywistości, by choć przez chwilę zre-
laksować się w małym miasteczku, gdzie czas płynie wolniej, gdzie nie ma 
korków, budek z hot dogami i gdzie nocą nie błyszczą reklamy, a czysty las 
i rzeka czekają tuż za rogiem. Czy przechadzka w letni ciepły dzień po sta-
rosądeckim rynku nie zapewnia takiego relaksu i nie przyciąga turystów?   

Starosądeczanie witają się uprzejmie na ulicy, rozpoznają swoich sąsia-
dów, znajomych i przyjezdnych, a turyści spoglądając na okalające rynek 
kamienice i klasztor Klarysek przenoszą się w czasy zamierzchłe, kiedy na-
sza historia wydawała wspaniałych ludzi i jeszcze wspanialsze dzieła. Potem 
toczą rozmowy o życiu, zaglądają do Punktu Informacji Turystycznej, a na-
stępnie zatrzymują się przy źródełku św. Kingi by skosztować uzdrawiającej 
wody. Swoją przechadzkę kończą na Miejskiej Górze, skąd podziwiają pięk-
ną panoramę Starego Sącza.  

Wędrówki w gorące dni niosą ze sobą większe odkrycia i często kończą 
się odpoczynkiem gdzieś na ławce, dobrą radą lub wymianą uśmiechów. To 
wszystko wystarczy by poczuć się częścią otaczającej nas coraz piękniejszej 
teraźniejszości. Być może jeszcze nie całkiem realnej, ale coraz bardziej 
możliwej do urzeczywistnienia.

 

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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Rada Miejska w Starym Sączu pod-
jęła uchwały o przyjęciu niezwy-

kle ważnego, zaktualizowanego do-
kumentu: „Strategia Rozwoju Gminy 
Stary Sącz na lata 2013 – 2020” oraz 
wdrożeniu systemu jej monitorowania 
i ewaluacji, a także plany odnowy ko-
lejnych miejscowości w Gminie: Wola 
Krogulecka i Moszczenica Wyżna. Od 
wydania poprzedniego numeru Kurie-
ra Starosądeckiego, Rada Miejska Sta-
rego Sącza obradowała dwukrotnie. 
Na każdej sesji burmistrz Jacek Lelek 
przedstawiał sprawozdania z działalno-
ści i inicjatywach Urzędu Miejskiego. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sta-
rym Sączu Ewa Zielińska podaje do 
publicznej wiadomości, że na 34. Po-
siedzeniu Rady 18 marca 2013 roku 
zostały podjęte uchwały w sprawie:

• uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Stary Sącz na lata 
2013-2020,

• zmiany uchwały budżetowej Nr 
XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Sta-
rym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Stary Sącz na 2013 rok, 

• udzielenia pomocy finansowej na 
rzecz Powiatu Nowosądeckiego, 

• udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Powiatu Nowosądeckiego,

• przyjęcia „Strategii Rozwoju Gmi-
ny Stary Sącz na lata 2013 – 2020” 
oraz wdrożenia systemu monitorowa-
nia i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy 
Stary Sącz na lata 2013-2020,

• zamiaru połączenia Szkoły Podsta-
wowej w Gołkowicach i Gimnazjum w 
Gołkowicach w Zespół Szkół,

• zatwierdzenia uchwały Zebrania 
Wiejskiego wsi Gaboń, 

• nabycia nieruchomości położonej 
w Popowicach, 

• wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowej położonej w Barcicach,

• zamiany nieruchomości położo-
nych w Starym Sączu, 

• przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na te-
renie gminy Stary Sącz, 

• zatwierdzenia Planu Odnowy Miej-
scowości Wola Krogulecka,

• zatwierdzenia Planu Odnowy Miej-
scowości Moszczenica Wyżna, 

• zmiany uchwały XXXII/353/2012 
Rady Miejskiej w Starym Sączu z dn 28 
grudnia 2012 r., 

• zmiany uchwały XXXII/354/2012 
Rady Miejskiej w Starym Sączu z dn 28 
grudnia 2012 r.,

• odmowy wyrażenia zgody na wypo-
wiedzenie zmieniające umowę o pracę 
radnego Jerzego Sobczaka.

 
na kolejnym 35 posiedzeniu Rady 
Miejskiej 22 kwietnia 2013 r. zostały 
podjęte uchwały w sprawie:

• wyrażenia zamiaru ustanowie-
nia placu zabaw przy Szkole Pod-
stawowej w Gaboniu obiektem 
ogólnodostępnym,

• wyrażenia zamiaru ustanowie-
nia placu zabaw przy Szkole Pod-
stawowej w Skrudzinie obiektem 
ogólnodostępnym,

• zmian wieloletniej prognozy fi-
nansowej gminy Stary Sącz na lata 
2013-2022,

• zmiany uchwały budżetowej Nr 
XXXI/316/2012 Rady Miejskiej w Sta-
rym Sączu z dnia 17 grudnia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Stary Sącz na 2013 rok,  

• zmiany uchwały XXVIII/269/2012 

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 
28.09.2012 r.,

• nieodpłatnego nabycia nierucho-
mości położonej w Moszczenicy Niżnej,  

• wydzierżawienia nieruchomości 
gruntowej położonej w Starym Sączu, 

• oddania w najem pomieszczeń 
użytkowych w budynku Miejskiej Przy-
chodni Rejonowej w Starym Sączu przy 
ul. Królowej Jadwigi 20, 

• zatwierdzenia uchwały Zebrania 
Wiejskiego wsi Myślec,

• zatwierdzenia uchwały Zebrania 
Wiejskiego wsi Przysietnica, 

• zmiany „Miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Miasto 
Stary Sącz Plan nr 1”,  

• zmiany uchwały Nr XXIV/235/2012 
z dnia 11 czerwca 2012 r.,

• zatwierdzenia taryf dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków realizowanych 
przez MZGK w Starym Sączu na tere-
nie gminy Stary Sącz,

• dopłat do taryf za zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków na terenie gminy 
Stary Sącz,

• udzielenia pełnomocnictwa do 
prowadzenia spraw przed sądami 
administracyjnym,

• złożenia skargi do sądu adm.,
• zmiany uchwały  XXXIV/396/2012 

Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 
18 marca 2013 r.,

• zmiany uchwały XXXII/349/2012 
Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 
28 grudnia 2012 r. 

  Z treścią uchwał i protokołami ob-
rad można, zgodnie z Ustawą o dostę-
pie do informacji publicznej, zapoznać 
się w biurze Rady Miejskiej (Stary Sącz, 
ul. Batorego 25). Ważne dokumenty, 
zgodnie z zasadami przejrzystości jed-
nostki samorządu terytorialnego są 
publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej http://bip.stary.sacz.pl/pl.

 Na sesji kwietniowej gościli: poseł 
na Sejm RP Marian Cycoń i radny po-
wiatowy Marian Kuczaj. (RK)
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Liczba, która cieszy

9,9 mln. zł
 taką kwotę udało się pozyskać 

na inwestycje do budżetu ze środ-
ków Unii Europejskiej w roku 2013. 

Strategia rozwoju i kolejne plany odnowy
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InfORMaCJe z ReGIOnu

Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonał m.in. burmistrz Stare-
go Sącza, Jacek Lelek. Remont 

polegał na wzmocnieniu fundamen-
tów pod zapadającymi się ściana-
mi, wykonaniu wylewki i położeniu 
podłóg na klepisku, wymianie okien 
i drzwi, oszalowaniu zewnętrznym 
ścian, wzmocnieniu krokwi i położe-
niu dachu. Na koniec wyposażono 
mieszkanie w nowe sprzęty i meble. 
Remont wsparła rónież liczna gru-
pa przedsiębiorców z regionu. Ubo-
gich mieszkańców Cyganowic nie 
było stać na odnowienie drewnianej 
chałupy, która jak sami wspomina-
li, grodziła zimą zawaleniem. Stani-
sława i Zbigniew Chromczakowie nie 
kryli radości i wzruszenia, dziękując 
przy tym wszystkim osobom i insty-
tucjom, które pomogły w tym dziele.

Fundację założyli jesienią ubiegłego 
roku młodzi sądeczanie pracujący 
w firmach handlowo-budowlanych. 
Postanowili bezpłatnie remontować 
zniszczone mieszkania ludziom w 
trudnej sytuacji życiowej. Członko-
wie fundacji już zapowiedzieli kolej-
ną renowację mieszkania dla innej 
ubogiej rodziny. 

Mogą spać spokojnie
Gruntowny remont zagrzybionego, mocno nadszarpniętego zębem 
czasu budynku, w którym zamieszkiwała 80-letnia matka z synem 
wykonała bezpłatnie fundacja Renovo z Nowego Sącza. Ubogich lu-
dzi nie było stać na odnowienie drewnianej chałupy, której kuchenna 
część pochodzi z 1830 r., a pokój z przełomu XIX i XX w.

WOJCIECH WALISZEWSKI

Strategia na 7 lat
Rada Miejska w Starym Sączu 
uchwaliła ponad dziewięćdziesię-
ciostronicową Strategię Rozwoju na 
lata 2013-2020. 

Strategia powstała z udziałem pracow-
ników Urzędu Miejskiego oraz miesz-
kańców miasta i gminy w ramach reali-
zacji umowy zawartej w czerwcu 2012 
roku, pomiędzy Powiatem Nowosądec-
kim, a Fundacją Rozwoju Demokracji 
Lokalnej i partnerami projektu „No-
wosądecka Akademia Samorządowa”. 
Wykonawcą zamówienia był Małopol-
ski Instytut Samorządu Terytorialnego 
i Administracji w Krakowie.

Uchwała o przyjęciu Strategii Rozwoju 
Gminy ma wielką wagę dla naszej ma-
łej ojczyzny. W ciągu roku w opracowa-
nie tego dokumentu zaangażowanych 
było wielu ekspertów, odbywały się 
warsztaty z udziałem mieszkańców, 
większość uwag została uwzględniona 
- mówi Jacek Lelek, burmistrz Stare-
go Sącza. Strategia pozwoli na dalszy 
rozwój Gminy Stary Sącz i wielokierun-
kowe ubieganie się o pieniądze unij-
ne, a perspektywa finansowa UE na 
lata 2014–2020, może być ostatnim 
takim wsparciem dla rozwoju Polski 
i regionów. Liczę, że Strategią zainte-
resują się też potencjalni inwestorzy.
Burmistrz Starego Sącza, Jacek Le-
lek podkreśla, że w przypadku Stare-
go Sącza najważniejszą sprawą było 
wyznaczenie celów strategicznych do-
stosowanych do nowych dokumentów 
strategicznych szczebla regionalnego i 
krajowego, co w perspektywie umożli-
wi korzystanie z nowych narzędzi poli-
tyki regionalnej, na przykład kontraktu 
terytorialnego.  (WW)

Państwo Chromczakowie z Cyganowic mieszkają w odnowionym domu
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JUŻ PŁYWAM
10 kwietnia 2013 roku w gminie Stary Sącz rozpoczęła 
się realizacja programu nauki pływania pod nazwą „JUŻ 
PŁYWAM”, współfinansowana przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Małopolskiego. Projekt będzie trwał 
do 28 czerwca bieżącego roku.

W zajęciach bierze udział łącznie 120 dzieci, które uczęsz-
czają do klas od I-VI w Szkole Podstawowej w Barcicach, 
Szkole Podstawowej w Przysietnicy, Szkole Podstawowej w 
Popowicach i Szkole Podstawowej w Moszczenicy. Zajęcia 
odbywają się raz w tygodniu w wyznaczonych dniach, na 
krytej pływalni w Rytrze, na której zapewniona jest facho-
wa obsługa instruktorska i ratownicza. Celem programu 
jest podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, 

nabycie podstawo-
wych umiejętności 
pływackich, profi-
laktyka wad posta-
wy i skrzywień krę-
gosłupa, wzrost 
b e zp ie c zeń s t w a 
dzieci. Zakładanymi 
rezultatami progra-
mu będzie zdobycie 
umiejętności pływa-
nia przez uczestni-
ków, poprawa bezpieczeństwa na różnego rodzaju kąpie-
liskach, rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu, 
oswojenie dzieci z wodą, kąpieliskiem, rozwijanie społecz-
nych zachowań, zdyscyplinowanie i systematyczność. Cał-
kowita wartość projektu wynosi prawie 18 tys. zł. (WW) 
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  Z ławy poselskiej...

Poseł Marian Cycoń w dalszym ciągu wykazuje dużą 
aktywność, zarówno podczas posiedzeń sejmu, jak i w 
liczbie interpelacji i zapytań kierowanych do ministrów 
za pośrednictwem kancelarii Marszałka Sejmu. Może 
pochwalić się licznymi interpelacjami, które to w liczbie 
65 (siedmiu jeszcze nie nadano biegu) zapewniają po-
słowi 2. miejsce w regionie w tej klasyfikacji. W ostat-
nim czasie poseł podejmował tematy związane z wyso-
kim wskaźnikiem bezrobocia na Sądecczyźnie, a także 
pomocą kobietom rozpoczynającym i prowadzącym dzia-

łalność gospodarczą. Faktem jest, iż bezrobocie na Sądecczyźnie utrzymu-
je się na stosunkowo wysokim poziomie. Sytuacja ta dotyczy coraz częściej 
także rodzin, w których co najmniej 2 osoby są zarejestrowane w urzędzie 
pracy. Poseł Marian Cycoń zasięgną informacji m.in. o sposobach aktywi-
zacji możliwych do stosowania na Sądecczyźnie, w tym także wprowadze-
nie wytycznych resortowych co do pomocy młodym rodzinom. W kontekście 
aktywizacji kobiet, które stanowią grupę bardziej zagrożoną na rynku pra-
cy,  padły pytania o zaangażowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w projekty Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, które zapewnić mają większe możliwości startującym w 
autorskim biznesie kobietom. Ważnym w ostatnim czasie, poruszającym 
grupę kupców i prowadzących działalności gospodarcze, był temat zmiany 
kwalifikacji przestępstwa i wykroczenia. Poseł Marian Cycoń odbył konsul-
tacje z lokalnym środowiskiem kupieckim, reprezentowanym przez Prezesa 
Kongregacji Kupieckiej w Nowym Sączu p. Józefa Pyzika. W temacie tym 
wyraził zaniepokojenie wobec planu znacznego podwyższenia kwoty kwa-
lifikującej czyn jeszcze jako wykroczenie do 1000 zł. Jest to znacząca róż-
nica wobec uznanej w obowiązującej regulacji prawnej sumy 250 zł, co już 
niejednokrotnie narażało kupców na wysokie straty. Stanowisko to przyjęte 
zostało również przez Komitet Handlu, działający przy Krajowej Izbie Gospo-
darczej. Trwają prace nad stosownym projektem.

Wśród wypowiedzi posła na posiedzeniach sejmu znalazło się już 75, co 
klasyfikuje go na 3. miejscu w gronie posłów regionu. Poseł Marian Cycoń 
wziął udział w dyskusji m.in. nad proponowaną zmianą Kodeku Karnego w 
kontekście przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu. Zmiana przewidy-
wała publikację wizerunku sprawcy wypadku drogowego, jako nowego środ-
ka karnego. Poseł wyraził zaniepokojenie o los rodzin, które w wyniku po-
pełnienia przez jednego z jej członków przestępstwa, byłyby także narażone 
na straty wobec przepadku pojazdu, którym skazana osoba się poruszała. 

Poseł Marian Cycoń zajął również wysokie 8. miejsce w plebiscycie na 
Silnego Człowieka Regionu Nowosądeckiego, organizowanym przez Gaze-
tę Krakowską. Był drugim posłem regionu w tej klasyfikacji i trzecim par-
lamentarzystą po senatorze Stanisławie Kogucie, zdobywając tym samym 
liczbę 270 głosów. Pierwsze miejsce zajął Prezydent miasta Nowego Sącza 
Ryszard Nowak, broniąc zeszłorocznej wygranej w plebiscycie. Wszystkie 
głosy stanowią wyraz uznania dla dotychczasowej pracy posła i mobilizację 
do dalszych działań na rzecz regionu. 

23 kwietnia poseł wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Mniej-
szości Narodowych i Etnicznych. Spotkanie rozpoczęło się w Urzędzie Wo-
jewódzkim w Krakowie dyskusją na temat sytuacji mniejszości narodowych 
i etnicznych w Małopolsce. W spotkaniu wzięli udział oczywiście przedsta-
wiciele mniejszości -ormiańskiej, łemkowskiej, żydowskiej i romskiej. W 
tym samym dniu komisja udała się również do Limanowej i Łącka gdzie 
rozmawiano z samorządowcami, mieszkańcami i Romami o aktualnych 
problemach.
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Spotkanie z 
przedsiębiorcami 
24 kwietnia burmistrz Jacek Lelek 
spotkał się z lokalnymi przedsię-
biorcami. Spotkanie miało na celu 
omówienie sytuacji gospodarczej, 
określenie możliwości współpracy 
z właścicielami lokalnych firm oraz 
form wsparcia dla zbudowania trwa-
łych, pozytywnych relacji między ad-
ministracją samorządową, a sekto-
rem prywatnym w gminie.

Na początku spotkania Burmistrz Sta-
rego Sącza przedstawił inwestycje ak-
tualnie realizowane i planowane do 
realizacji w bieżącym roku, a także pro-
jekty przygotowywane do wdrożenia ze 
środków z budżetu Unii Europejskiej na 
lata 2014-2020.

W trakcie spotkania poruszano sprawy 
związane z prowadzonymi aktualnie 
inwestycjami na terenie miasta i gmi-
ny, w szczególności inwestycjami infra-
strukturalnymi, planami zagospoda-
rowania aktualnie przebudowywanej 
Targowicy. W opinii przedsiębiorców, 
niezwykle istotnym dla prowadzenia 
biznesu jest dostępność komunikacyj-
na oraz uzbrojone tereny pod inwesty-
cje. (GL)

Laureatka Konkursu 
Tischnerowskiego
Pierwszoklasistka ze Starego Są-
cza, Ania Lipka, zajęła dwukrotnie 3 
miejsce w V Ogólnopolskim Konkur-
sie im. ks. prof. J. Tischnera, który 
odbył się w Ratułowie. Jest uczenni-
cą klasy I b Szkoły Podstawowej nr 1  
w Starym Sączu. Wychowawcą klasy  
jest p. Halina Ślazyk.

W recytatorstwie zadebiutowała w 
2012 roku, biorąc udział w konkursie 
recytatorskim poezji Marii Konopnic-
kiej, zorganizowanym przez PiMGBP 
im. W. Bazielicha w Starym Sączu, 
zajmując wtedy I miejsce. (WW)
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Do września 
kolejne drogi w remoncie 

Rozpoczęła się realizacja inwesty-
cji drogowych w ramach naro-

dowego Programu Odbudowy dróg 
Lokalnych oraz usuwania Skutków 
Klęsk Żywiołowych w wyniku których 
zostanie wyremontowane lub odbu-
dowane 4200 mb nawierzchni asfal-
towej , 3000 mb chodników , 1800 
mb ścieżki rowerowej i oświetlenie 
na długości 1 km. 

Prace odbudowy dróg po powodzi   
będą wykonywane w Gaboniu, Bar-

cicach, Myślcu, Popowicach, Mosz-
czenicy Wyżnej i potrwają do końca 
sierpnia. Również został ogłoszony 
przetarg na zabezpieczenie osuwi-
ska wraz z odbudową drogi na od-
cinku Barcice –Wdżary w km 0+300 
-0+500. Powyższe zadania  są re-
alizowane przy współfinansowaniu 
MSWiA , ich koszt to kwota 6,3 mln 
złotych, z czego dofinansowanie Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji to 4,1 mln złotych.  (WW)

Strażacy z Gołkowic Górnych w krajowym systemie 
ratowniczo-gaśniczym

27 kwietnia Ochotnicza Straż 
Pożarna w Gołkowicach Górnych 
została uroczyście włączona do 
krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego. 

Uroczystość odbyła się na placu 
przed remizą OSP. Wzięli w niej 
udział m.in. st. bryg. Piotr Konar, 
zastępca małopolskiego komendanta 
wojewódzkiego PSP w Krakowie, st. 
bryg. Janusz Basiaga, komendant 
miejski PSP w Nowym Sącz, druh Antoni 

Bienias, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu. 
Obecne były również władze Starego Sącza na czele z burmistrzem Jackiem 
Lelkiem i radni. Do Gołkowic Górnych przyjechali także: Ryszard Wąsowicz, 
kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu, 
Paweł Szczygieł, nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz, sołtysi na czele z 
gospodarzem Gołkowic Górnych – Stanisławem Szewczykiem. Nie zabrakło 
także prezesów innych ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Stary 
Sącz, emerytowanych strażaków i samych mieszkańców.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gołkowicach Górnych szczycąca się ponad 
90-letnią tradycją została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśni-
czego, jako 29 jednostka na Sądecczyźnie. (WW)

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych
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Miejska Góra z widokiem
Nad Starym Sączem  powstała zapo-
wiadana wcześniej przez burmistrza 
Jacka Lelka platforma widokowa. Na 
szczyt Miejskiej Góry będzie można 
wkrótce wybrać się spacerem wśród 
specjalnie przygotowanych ścieżek.

Miejska Góra, zwana także Górą Par-
kową, to największy kompleks komu-
nalnych lasów w Starym Sączu. Z jej 
wierzchołka obejrzeć można panora-
mę miasta i otoczenie Kotliny Sądec-
kiej. Miejsce to idealnie nadaje się do 
zagospodarowania pod teren rekreacyj-
ny dla turystów i mieszkańców.
Na razie powstała drewniana platforma 
widokowa, ale przymierzamy się do dal-
szej rozbudowy. Do zagospodarowania 
jest 1 hektar nad platformą, a całość 
Góry Miejskiej to aż 30 hektarów. Doce-
lowo ma to być rekreacyjne miejsce po-
łączone z deptakiem z miasta, oświetlo-
ne i z ławeczki. Na samej górze będzie 
też specjalne miejsce do grillowania – 
mówi Kazimierz Gizicki, wiceburmistrz 
Starego Sącza. Koszt projektu wyniósł 
około 50 tys. zł. (WW)

Rośliny obcego 
pochodzenia
Generalna Dyrekcja Ochrony Środo-
wiska na swojej stronie internetowej 
www.gdos.gov.pl zamieściła nową 
publikację dotyczącą inwazyjnych 
roślin gatunków obcych.

Publikacja zawiera katalog gatunków 
obcych, które można zaobserwować 
w środowisku przyrodniczym w Pol-
sce. Każdy gatunek został oceniony 
pod kątem stwarzanego zagrożenia 
dla przyrody, w tym chronionych sie-
dlisk przyrodniczych. Opracowanie 
zawiera również  informacje o pocho-
dzeniu geograficznym, okresie przy-
bycia, rodzaju kolonizowanych zbio-
rowisk, opis ekologii i oddziaływań 
na gospodarkę, zdrowie i środowi-
sko. (WW)
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debata była prowadzona przez 
Wojciecha Laska, któremu to-

warzyszyli przedstawiciele władz 
samorządowych i policji: Jacek Le-
lek – burmistrz Starego Sącza, insp. 
Marek Rudnik – komendant miej-
ski policji w nowym Sączu, kom. 
Krzysztof Pawlak – komendant ko-
misariatu w Starym Sączu, podinsp. 
Jarosław tokarczyk – zastępca ko-
mendanta miejskiego policji, Paweł 
Banach – komendant gminny OSP 
RP w Starym Sączu i ewa zielińska 
– przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Starym Sączu. W dyskusji nad bez-
pieczeństwem miasta i gminy wzięli 
udział także przewodniczący zarzą-
dów osiedli, sołtysi, radni gminy i po-
wiatu, dyrektorzy placówek oświato-
wych oraz sami mieszkańcy. 

Współodpowiedzialność za mienie
Na wstępie burmistrz Starego Są-

cza, Jacek Lelek zaznaczył, że wpływ 
na poczucie bezpieczeństwa, jednej 
z podstawowych potrzeb człowieka, 
mają zarówno ustawowo powołane 
do tego służby, tj. policja, samorząd i 
straż pożarna, jak i samo społeczeń-
stwo, czyli każdy z nas. Zaznaczając 
rolę społeczeństwa podkreślił, że bez 
odpowiedzialności za wspólne mie-

nie, nie wygramy z aktami wan-
dalizmu czy przemocy. Jako 
przykład wskazał zeszłoroczne 
zdewastowanie ulicy Kazimie-
rza Wielkiego i Jana III Sobie-
skiego: Rano wszystkie doni-
ce na tych dwóch ulicach były 
wywrócone, a znaki połamane. 
Musiała tam przejść jakaś wata-
ha. Nie wieżę, żeby nikt nic nie 
usłyszał, nie zobaczył, że coś ta-
kiego miało tam miejsce. Poli-
cja nie dostała żadnego sygnału, 
nikt nie zadzwonił. Otrzymaliśmy je-
dynie informacje, że świadkowie tego 
zdarzenia nie chcieli podawać swo-
ich personaliów. Chciałbym przypo-
mnieć, że telefoniczna interwencja 
nie pociąga za sobą obowiązku poda-
wania swoich danych osobowych. Wy-
starczy zadzwonić i poinformować, że 
taką i taką ulicą idzie grupa osób za-
chowująca się w sposób agresywny 
i że konieczna jest interwencja poli-
cji. Tylko w ten sposób będziemy mo-
gli wykorzenić znieczulicę społeczną 
i zastąpić ją poczuciem współodpo-
wiedzialności za mienie i bezpieczeń-
stwo w naszej małej ojczyźnie. 

Anonimowość zapewniona
Komendant Krzysztof Pawlak po-

twierdził, że osobom zgłaszającym 
telefonicznie wszelkie przypadki ła-
mania prawa, może zostać zapew-
niona anonimowość. Jednocześnie 
przestrzegał, aby w żadnym wypad-
ku nie podejmować interwencji na 
własną rękę. Każde zgłoszenie jest 
nagrywane i dyżurny musi się z nie-
go rozliczyć, jeśli nie wyśle tam pa-
trolu. Policja ma obowiązek przybycia 
na miejsce zdarzenia, jeśli zachodzi 
taka potrzeba. Nie mamy limitu na 
paliwo. Dlatego, kiedy jesteście Pań-
stwo świadkami zdarzenia, najlepiej 
jest sięgnąć po telefon i pozostawać 
cały czas w łączności z oficerem dy-
żurnym. Łatwiej jest wtedy dotrzeć 
do osób bezpośrednio odpowiedzial-
nych za takie zdarzenie. Jeśli okaże 
się, że policjant nie wykona popraw-
nie swoich czynności lub nie wykorzy-

Bezpieczne miasto
16 kwietnia w starosądeckim Sokole odbyła się interesująca debata nad stanem bezpieczeństwa. Poruszono 
wiele aspektów związanych z bezpieczeństwem życia codziennego, od poszanowania mienia publicznego do 
propagowania dobrych wzorów zachowań wśród młodzieży. 

Stary Sącz: Mieszkańcy dyskutowali o bezpieczeństwie

WOJCIECH WALISZEWSKI
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sta w pełni informacji otrzymanych 
przez stronę lub świadka zdarzenia, 
zostanie to zweryfikowane po otrzy-
maniu sygnału z zewnątrz. Dlatego w 
razie chęci podzielenia się własnymi 
uwagami zapraszam na komisariat 
w każdy poniedziałek - dodał komen-
dant komisariatu w Starym Sączu. 

Piesze patrole 
W trakcie debaty poruszono kwe-

stię, która nurtuje wielu Starosąde-
czan. Z sali zadawano pytania o pie-
sze patrole policji w centrum miasta, 
które w przeszłości były dużo częst-
sze. Niebawem ma się to zmienić i na 
ulicach Starego Sącza pojawi się ich 
więcej. Zdaniem mieszkańców były 
one skutecznym środkiem prewencyj-
nym, zwłaszcza jeśli policjantowi pod-
czas obchodu towarzyszył wyszkolo-
ny pies. To było coś fantastycznego. 
Kiedy policjant szedł z psem, to ża-
den z młodych nie odważył się go za-
czepić – przypominał Marian Poto-
niec. Insp. Marek Rudnik przyznał, że 
rzeczywiście sam widok policjanta z 
wyszkolonym psem działa prewencyj-
nie, niemniej ubolewał, że w całym 
powiecie policja ma obecnie do dys-
pozycji zaledwie pięć psów. 

Młodzi i alkohol
Jedna z najbardziej kontrowersyj-

nych spraw dotyczyła zachowania 
młodzieży, a w szczególności dostępu 
do napojów alkoholowych przez nie-
letnich. Spożywanie alkoholu przez 
młodzież wpływa bowiem na rozwój 
rozmaitych zachowań dewiacyjnych, 
w tym działalność przestępczą. Bur-
mistrz Starego Sącza wspomniał o 
badaniach, które przeprowadzono 
w roku 2012 w celu zbadania, czy 
w Starym Sączu jest duża dostęp-
ność do napojów alkoholowych dla 
osób poniżej 18 roku życia. Badania 
potwierdziły niestety, że około 90% 
sprzedawców nie wylegitymowało 
osób niewyglądających na osoby peł-
noletnie, co oznacza, że starosądec-
ka młodzież ma łatwy dostęp do al-
koholu. Sprzedawcy szukając zysku, 
zapominają o dobru wspólnym, a na 
to starosądeckie społeczeństwo się 
nie godzi. Powszechnie znane są też 
prowizje jakie za zakup używek po-
bierają dużo starsi „koledzy”. Za pięć 
sztuk papierosów lub butelkę piwa są 
skłonni ryzykować nie tylko własne, 
często kruche sumienie. Artykuł 208 
Kodeksu Karnego mówi bowiem, że 
kto rozpija małoletniego, dostarcza-

jąc mu napoju alkoholo-
wego, ułatwiając jego spo-
życie lub nakłaniając go 
do spożycia takiego napo-
ju, podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności 
do lat 2. 

Drugą poruszaną podczas 
debaty kwestią dotyczącą 
młodzieży było jej przebywa-
nie późną porą poza domem. 
Na pytanie, czy osoby niepeł-
noletnie mogą przebywać 
poza domem późną porą, komen-
danci przyznali, że nie ma przepisu, 
który zabraniałby tego, chyba, że za-
chodzi obawa, że młody człowiek jest 
pod wpływem alkoholu. Wtedy może 
zostać odtransportowany do miejsca 
zamieszkania. Także i w tym przypad-
ku podkreślano znaczenie wychowa-
nia i przekazywania dobrych wzorców 
w szkole i w rodzinie.

Problem alkoholizmu w miejscach 
publicznych dotyczy również star-
szych mieszkańców, których obec-
ność doskwiera innym. Wprawdzie, 
jak zgodnie przyznali uczestnicy de-
baty, nikt nie popełnia wykroczenia, 
gdy w miejscu publicznym nic złego 
nie robi, tylko znajduje się pod wpły-
wem alkoholu, ale skutecznie odstra-
sza osoby z zewnątrz. To  jest pro-
blem każdego miasta i trudno jest 
sobie z nim poradzić, bo tych ludzi 
nie można siłą usunąć, jeżeli siedzą 
i niczego złego nie robią, a jedynie 
są po spożyciu alkoholu. Brak jest 
jakichkolwiek podstaw. Polska jest 
państwem prawa i policja musi dzia-
łać w obrębie prawa – przypomniał 
insp. Rudnik.

Zasięg komisariatu 
Uczestnicy spotkania dzielili się 

także osobistymi doświadczeniami, 
kiedy będąc świadkami zdarzeń wzy-
wali policję. To, co ich najbardziej 
niepokoi, to fakt, że często na przy-
bycie funkcjonariuszy trzeba długo 
czekać. Komendant Krzysztof Paw-
lak tłumaczył, że zasięg komisariatu 
w Starym Sączu to nie tylko gmina 
i miasto Stary Sącz, ale też Łącko i 
Podegrodzie. Policjanci czasami mu-
szą pokonać dystans kilkunastu, a 
nawet kilkudziesięciu kilometrów, 
ale zawsze po otrzymaniu zgłosze-
nia patrol przyjedzie na miejsce zda-
rzenia. Najważniejsze, aby zawsze 
powiadamiać policję. Im więcej bę-

dziemy wiedzieli, tym 
bardziej będziemy mogli pomóc – za-
pewniał kom. Pawlak. 

Pod koniec debaty głos zabrał dy-
rektor Gimnazjum w Starym Sączu, 
Stanisław Majca, który powiedział: 
Aby nad tym wszystkim zapanować, 
potrzebna jest praca, praca rodzi-
ców, nauczycieli i policji, czyli wspól-
na praca naszego społeczeństwa. 
Czy wszystko rozwiążemy monitorin-
giem, dobrym oświetlenie czy częst-
szymi patrolami? Zróbmy coś aby 
poprawić jakość wychowania na-
szych pociech. To rodzice mają naj-
większy wpływ na swoje dzieci, są 
dla nich największym autorytetem 
- zaznaczył.     

Nie jest źle, będzie lepiej
Podsumowując debatę mieszkań-

cy byli zgodni. W Starym Sączu moż-
na czuć się bezpiecznie,  a na pyta-
nie „W którą stronę idziemy?” Jacek 
Lelek odpowiedział: Ze sprawozdań 
za rok 2012 i 2011, uwzględniają-
ych m.in. wszczęte postępowania 
oraz stopień wykrywalności, moż-
na zauważyć, że nastąpiła zdecydo-
wana poprawa. W roku 2012 było 
mniej wszczętych spraw, a wykry-
walność była znacznie wyższa niż 
w roku 2011. Idziemy w dobrą stro-
nę i chciałbym przy okazji podzięko-
wać za to Panom Komendantom. Nie 
oznacza to jednak, że nie może być 
lepiej. Jest szereg rzeczy, które mnie 
mocno frapują – na przykład dostęp-
ność alkoholu dla osób nieletnich, 
ale też rozboje, bijatyki. Na szczęście 
nie kończą się one większymi trage-
diami, ale moim marzeniem jest, aby 
nad tym zapanować. To jest zadanie 
dla samorządu, dla szkół, policji, i dla 
rodziców. Na koniec insp. Marek Rud-
nik przyznał, że uwagi mieszkańców 
Starego Sącza zostały zapisane. Bę-
dziemy się starali z tego wywiązywać 
– zapewnił. 
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Dzień Strażaka 
Starosądeckie obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka
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W poniedziałek 5 maja odbyło 
się w urzędzie Miejskim w Sta-

rym Sączu spotkanie burmistrzów z 
prezesami i naczelnikami gminnych 
jednostek OSP z okazji Międzynaro -
dowego dnia Strażaka.

Międzynarodowe święto straża-
ków obchodzone 4 maja, w dniu 
wspomnienia w kościele katolickim 
św. Floriana - patrona wszystkich 
strażaków, obchodzone jest w Pol-
sce jako święto państwowe od 2003 
roku. Uczestnicy spotkania otrzy-
mali od burmistrza Jacka Lelka li-
sty gratulacyjne z mottem: "Bogu 
na chwałę, ludziom na pożytek", za-
wierające podziękowania za niebez-
pieczną, pełną zagrożeń służbę, za 
działalność ratowniczą, bezintere-
sowną służbę drugiemu człowieko-
wi i za wychowanie młodzieży w du-
chu pomocy drugiemu człowiekowi 
i służenie Ojczyźnie. Prezesi OSP 
otrzymali radiotelefon oraz paczki - 
upominki, które wręczył im zastęp-
ca burmistrza Kazimierz Gizicki. W 
trakcie spotkania potwierdzono go-
towość wszystkich jednostek w sytu-
acjach kryzysowych, jakie mogą się 
wydarzyć na terenie gminy. Omawia-
no także możliwość zorganizowania 
w przyszłym roku święta Strażaka na 
Rynku w Starym Sączu.

Warto wiedzieć, że w Gminie Sta-
ry Sącz działa 7 jednostek OSP: w 
Barcicach, Gaboniu, Gołkowicach, 
Moszczenicy Niżnej, Moszczenicy 
Wyżnej, Przysietnicy i Starym Sączu 
(dysponujących łącznie 14 samo-
chodami pożarniczymi). (WW)

OGŁOSZENIE
Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Starym Sączu 
działając w imieniu Burmistrza 
Starego Sącza, realizując program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy 
Stary Sącz przyjęty Uchwałą Nr 
XXXIV/397/2013 Rady Miejskiej w 
Starym Sączu z dnia 18.03.2013 r.

informuje o możliwości dofinansowania 
do sterylizacji psów i kotów w wysokości 
50% kosztów zabiegu. Ceny zabiegów z 
uwzględnieniem dofinansowania:
- Sterylizacja kotki – 45,00 zł,
- Sterylizacja suki < 15 kg - 75,00 zł,
- Sterylizacja suki > 15 kg – 65,00 zł.
- Sterylizacja lub kastracja bezdomnych 
kotów – bezpłatnie.
- Pobyt zwierzęcia w lecznicy (związany 
z zabiegiem) – 10,00 zł/doba.
 Akcja prowadzona jest przez Miejski 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Sta-
rym Sączu do końca br. lub do wyczer-
pania środków finansowych przezna-
czonych na ten cel.
Zabiegi będą przeprowadzane w leczni-
cy weterynaryjnej w Starym Sączu przy 
ul. Węgierskiej 14b prowadzonej przez 
lek. wet. Tadeusza Śmierciaka.
 O dofinansowanie mogą ubiegać się 
właściciele zwierząt, którzy:
1. Są mieszkańcami gminy Stary Sącz,.
2. Przedstawią aktualne zaświadczenie 
o szczepieniu p/wściekliźnie (nie doty-
czy kotów).
3. Nie zalegają z opłatami z tytułu podat-
ku od posiadanego psa. (lub są ustawo-
wo z tego obowiązku zwolnieni, np. rolni-
cy, osoby pow. 65 r. ż. jeżeli samodzielnie 
prowadzą gospodarstwo domowe).  
Chętni winni zgłaszać się do siedziby 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Starym Sączu przy ul. Krakow-
skiej 26, tel 18 4460064 celem ode-
brania skierowania na zabieg. (WW)

INFORMACJA
Informacja o zmianie osób wykonujących nadzór ze stro-
ny Nadleśnictwa Stary Sącz nad lasami nie stanowiący-
mi własność Skarbu Państwa. 

Nadleśnictwo Stary Sącz informuje, że z dniem 1 marca 
2013 r. nastąpiły zmiany osób wykonujących nadzór ze 
strony Nadleśnictwa Stary Sącz w obwodach nadzorczych 
Stary Sącz.
Obwód nadzorczy Stary Sącz jest obecnie podzielony na 
dwa obwody:
 Przysietnica – obejmujący wsie: Moszczenica Nizna, 

Moszczenica Wyżna, Barcice, Barcice Dolne, Przysietnica, 
Popowice, Wola Krogulecka.
Nadzór sprawuje: Stanisław Stawiarski (tel. 664 050 031) 
– pełni dyżur w biurze Nadleśnictwa Stary Sącz ul. Maga-
zynowa 5, pokój nr 14 w I i III środę miesiąca od godz. 7.00 
do 11.00.
 
Gaboń – obejmujący wsie: Gaboń, Skrudzina, Gołkowice 
Dolne, Gołkowice Górne, Mostki, Myślec, Łazy Biegonickie, 
Stary Sącz.
Nadzór sprawuje: Zygmunt Cięciel (tel. 664 050 016) – dy-
żur pełni w biurze Nadleśnictwa Stary Sącz ul. Magazyno-
wa 5, pokój Nr 15 w II i IV środę miesiąca od godz. 7.00 do 
11.00. (WW)
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Zagospodarowanie i przebudowa Placu Targowego 
w Starym Sączu przy ul. Wielki Wygon

 2 055 162 zł
(1 mln PROW)

modernizacja ciągu komunikacyjnego obejmującego 
drogi nr 294272K Moszczenica Niżna „Do Przedszko-
la „294270K Moszczenica Niżna –Lipie Barcice

 2 798 599 zł
(1,25mln MSWiA)

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskie-
go dla miejscowości Barcice i Przysietnica na tere-
nie Gminy Stary Sącz – I etap

 2 644 497 zł
(1,38 mln PROW)

Zespół Rekreacyjny Park Wodny „Stawy” 3 120 000 zł
(2,6 mln MRPO)

Odbudowa dróg po powodzi w Gaboniu, Barcicach, 
Myślcu

1 320 000 zł
(860 tyś MSWiA)

Zabezpieczenie Osuwiska w Barcicach „Wdżary” 1 550 000 zł
(1,3 mln MSWiA)

Świetlica  wiejska w Popowicach 
(rozpoczęcie budowy)

2 218 301 zł
(0,5 mln PROW)

Wieża widokowa w Woli Kroguleckiej 720 273 zł
(467 tyś PROW)

Plac zabaw w Mostkach, Skrudzinie i Gaboniu 419 230 zł
(259 tyś PROW)

Kanalizacja Barcice Dolne, Łazy Biegonickie,  Stary 
Sącz Oś. Jana Pawła II, Oś. Cyganowice

3 350 000 zł
(1,1 mln PROW)

Budowa oświetlenia drogi w Myślcu 230 000 zł

Opracowanie dokumentacji dla kanalizacji sanitar-
nej  w miejscowościach : Moszczenica Niżna i Wyżna, 
Mostki, Gołkowice Dolne i Górne, Skrudzina, Gaboń 
oraz południowo – zachodniej części Starego Sącza

300 000 zł

Razem 16 968 348 zł
(9,9 mln UE)

W czerwcu 2013 minie poło-
wa kadencji odkąd objął 
Pan obowiązki Burmistrza 

gminy Starego Sącza. Jak Pan oce-
nia ten czas?

Ocenę pozostawiam wyborcom, 
przede wszystkim mieszkańcom 
miasta i gminy Stary Sącz. Dla mnie 
był to okres bardzo wytężonej pracy. 
Mam jednak wiele powodów do sa-
tysfakcji. Udało się bowiem skutecz-
nie kontynuować kierunki i tempo 
rozwoju wyznaczone przez mojego 
poprzednika, Mariana Cyconia. Fina-
lizowaliśmy to co zostało rozpoczę-
te, a także rozpoczęliśmy kolejne, 
ważne dla całej gminy zadania. Ten 
rozmach inwestycyjny jest możliwy 

dzięki wielu przygotowaniom poczy-
nionym przez Burmistrza Mariana 
Cyconia, ale też dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu moich współpra-
cowników z Urzędu Miejskiego oraz 
przychylności Rady Miejskiej, któ-
rym też chciałbym za to serdecznie 
podziękować. 

Ostatnie dwa lata to utrzymujące 
się  wysokie tempo inwestycji, po-
mimo dostrzeganego wokół spo-
wolnienia gospodarczego. Które ze 
zrealizowanych zadań uważa Pan za 
najważniejsze? 

Patrząc przez pryzmat popularno-
ści, to wśród inwestycji, które udało 
się zakończyć, najważniejsze i naj-

bardziej efektowne wydaje się być 
nowoczesne przedszkole na osiedlu 
Słonecznym, przystosowane również 
dla dzieci niepełnosprawnych. Od 
września 2012 roku służy ono całej 
naszej społeczności, a zainteresowa-
nie przedszkolem jest dużo większe 
niż aktualne możliwości. Nasze po-
ciechy mają tam bardzo dobre wa-
runki do rozwoju. Drugą zakończoną 
inwestycją, która cieszy się podob-
nym zainteresowaniem jest wyre-
montowana filia biblioteki w Barci-
cach, której sukces zachęcił nas do 
ubiegania się o nowe środki z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego na remont filii biblioteki 
w Gołkowicach Górnych. Natomiast 

Wywiad z burmistrzem Jackiem Lelkiem na połowę kadencji

Nie zwalniamy tempa
inwestycji
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niewątpliwie największa i najważ-
niejsza inwestycja, mająca ogromne 
znaczenie dla całej gminy to ciągle 
realizowana przez spółkę Sądeckie 
Wodociągi oraz naszą Gminę rozbu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
wodociągowej.

Jak przebiegają prace związane z 
rozbudową tej sieci?

Prace są już bardzo mocno za-
awansowane. Istnieje realna szan-
sa, że w ostatnim kwartale tego roku 
rozpoczniemy proces przyłączania 
poszczególnych gospodarstw do-
mowych. Zakończona jest realizacja 
sieci w Barcicach Dolnych, Cygano-
wicach oraz na os. Jana Pawła II. 
Trochę pracy zostało jeszcze w Bar-
cicach oraz Łazach Biegonickich. Do 
tego niezbędne jest jeszcze wyko-
nanie przejścia pod Popradem oraz 
wykonanie kanałów spinających sta-
rej oczyszczalni ścieków w Starym 
Sączu i złączenie wszystkich odbior-
ców w jeden system. Prace dobie-
gają końca i wszyscy czekamy na 
ich zakończenie. Chciałbym przy tej 
okazji podziękować wszystkim za 
cierpliwość i wytrwałość, gdyż utrud-
nień związanych z budową kanali-
zacji doświadczył chyba już każdy z 
nas. Chciałbym przy tym zaznaczyć, 
że rozbudowa sieci wodociągowo – 
kanalizacyjnej jest tak kosztownym 
przedsięwzięciem, że bez pozyska-
nia dofinansowania unijnego inwe-
stora z zewnątrz nie byłaby możliwa 
do sfinansowania w takim wymiarze. 
Niestety, wiąże się to też ze spełnie-
niem wielu obostrzeń. Nie mogliśmy 
skanalizować całego miasta, a jedy-
nie tylko te tereny, które spełniają 
określone wskaźniki gęstości zalud-
nienia wyznaczone przez Unię Euro-
pejską. Niemniej nie zapominamy o 
obszarach mniej zaludnionych. Już 
w niedalekiej przyszłości będziemy 
starali się wesprzeć alternatywne 
rozwiązania, jak budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.

Znane jest Pana zaangażowanie w 
kreowaniu wizerunku Starego Sącza 
jako miasteczka z klimatem. Czy 
mamy szansę na rozwój turystyki na 
jeszcze większą skalę? 

Warunkiem rozwoju ekonomiczne-
go danej społeczności jest pozyski-
wanie pieniędzy z zewnątrz. Można 
to zapewnić poprzez sprzedaż usług 
i towarów produkowanych lokalnie 
innym społecznościom albo pozyski-
wać te środki z zewnątrz, np. od tury-
stów. Dlatego turystyka jest bardzo 
ważną i szybko rozwijającą się gałęzią 
gospodarki w wielu krajach. My, jako 
gmina Stary Sącz, mamy bardzo duży 
potencjał turystyczny i chciałbym go 
w pełni wykorzystać. Na pewno musi-
my jeszcze wiele wspólnie zrobić, aby 
zarabiać na turystyce. Aby turystyka 
się rozwijała potrzebna jest dbałość o 
środowisko naturalne, czystość wód, 
ład przestrzenny, dobrą organizację 
i oczywiście odpowiedni klimat, nad 
którym pracujemy. Ważne są też takie 
elementy jak porządek przestrzeni pu-
blicznej poprzez rezygnację z krzykli-
wych reklam. Tego nie da się zrobić z 
dnia na dzień, ale pewne najważniej-
sze zadania zostały już zainicjowane: 
mam na myśli takie przedsięwzięcia 
jak otwarcie Punktu Informacji Tury-
stycznej w Rynku, budowę platformy 
widokowej na Miejskiej Górze czy też 
planowane otwarcie podczas tego-
rocznych wakacji letnich kąpieliska 
i strefy rekreacyjnej na Stawach. Tu-
rystę odwiedzającego Stary Sącz po-
winniśmy zachęcić, aby zatrzymał się 
u nas na dłużej. Gmina Stary Sącz 
zadbała również o ciekawą ofertę im-
prez plenerowych. Poza znanymi już 
imprezami: Festiwalem Muzyki Daw-
nej oraz Jarmarkiem Rzemiosła, odbę-
dzie się w tym roku projekt pod nazwą 
Letnie spotkania z folklorem i muzyką 
współfinansowany ze środków euro-
pejskich. Wszystko to wpływa na do-
bry klimat do wypoczynku i jednocze-
śnie przyczynia się do podniesienia 
standardu życia mieszkańców.

A jak wygląda oferta Starego Sącza 
dla osób ceniących bardziej aktyw-
ny wypoczynek?

Pod tym względem mamy również 
coraz więcej do zaoferowania. Obec-
nie naszym celem jest rozwój gór-
skiej turystyki rowerowej. W tym celu 
współpracujemy z instytucjami po-
nadregionalnymi. Będziemy obecni 
na trasie szlaków rowerowych wyzna-
czanych przez Województwo Małopol-
skie. Chcemy dalej wspierać tę aktyw-
ność ze środków unijnych w nowym 
okresie programowania. Jednocze-
śnie przy wszystkich nowych inwesty-
cjach drogowych staramy się pamię-
tać o rowerzystach. Przykładem może 
być tegoroczna inwestycja związana z 
przebudową ulicy Wincentego Witosa, 
drogi Lipskiej. Także w projekcie pla-
nowanej przebudowy ul. Węgierskiej 
wygospodarowano ponad dwukilome-
trowy osobny pas na ścieżkę rowero-
wą. Myślę o budowie skate parku oraz 
wyznaczeniu nowych ścieżek trekkin-
gowych. Z dużą satysfakcją mogę po-
wiedzieć, że już w tym roku udało się 
nam pozyskać ze źródeł zewnętrznych 
do budżetu gminy 10 milionów złotych.

Stary Sącz do niedawna był liderem 
w regionie w pozyskiwaniu środków 
europejskich. Czy nadal nim będzie?

Mam nadzieję, że tak. Wzorem mo-
jego Poprzednika, każda duża inwe-
stycja, którą podjąłem lub którą za-
mierzam podjąć jest realizowana ze 
znaczącym  zaangażowaniem środ-
ków zewnętrznych. W każdym przy-
padku szukamy możliwości dofinan-
sowania, aby do każdej wydanej z 
budżetu gminy złotówki otrzymać jak 
największe wsparcie z zewnątrz. Dzię-
ki temu możemy zrobić dużo więcej, 
a jednocześnie dbać o dobrą kondy-
cję budżetu gminy. Z dużą satysfakcją 
mogę powiedzieć, że tylko w zeszłym 
roku udało się pozyskać ze źródeł ze-
wnętrznych do budżetu Gminy ponad 
osiem milionów złotych na realizowa-
ne przez nas inwestycje. Są to m.in 
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budowa Parku Wodnego Stawy, prze-
budowa placu targowego, budowa sie-
ci kanalizacyjnej w Barcicach i Przy-
sietnicy, przebudowa ul. Wincentego 
Witosa, dróg w Moszczenicy Niżnej i 
Barcicach a także innych mniejszych 
dróg z programu powodziowego. Bar-
dzo dużo dzieje się na terenach wiej-
skich, gdzie powstaną skwerki i place 
zabaw A przecież jeszcze przyszły rok 
się nie zaczął i przygotowaliśmy kilka 
dalszych projektów, które dopiero cze-
kają na ocenę.

A co z planami pozyskania środków 
unijnych na lata 2014-20?

Już wiemy, że priorytetowo będą 
traktowane inwestycje związane z 
ochroną środowiska. Do zadania, do 
którego już się przygotowujemy to dal-
sza rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
w kierunku południowym czyli ul. Pił-
sudskiego, Mostki, Gołkowice Dolne 
i Górne oraz ul. Partyzantów, Mosz-
czenica Niżna i Wyżna. Kolejną inwe-
stycją jaką planujemy zrealizować to 
budowa Domu Spokojnej Starości, w 
którym również będą nowe miejsca 
pracy. Na pewno dużym impulsem dla 
rozwoju gospodarczego byłaby budo-
wa lotniska, ale realizację prac w tym 
kierunku uzależniam od zaangażowa-
nia ościennych gmin, zwłaszcza No-
wego Sącza oraz uzdrowisk.

Równie ważne jest dla Pana wspie-
ranie życia kulturalnego…

Życie kulturalne pomaga w tworze-
niu społeczności, ale także w przy-
ciąganiu turystów. Obserwuję coraz 
większe zaangażowanie kulturalne 
mieszkańców poprzez oddolne two-
rzenie różnych inicjatyw. Cieszy mnie 
coraz większa popularność zespołu 
Starosądeczanie, który udowadnia, 
że można być dumnym z własnego 
bogactwa kulturowego. Cieszą mnie 
Tambourmajorki, sukcesy uczniów 
Szkoły Muzycznej, a także liczne sto-
warzyszenia z terenu naszej gminy, 
które powstają i biorą sprawy we wła-
sne ręce próbując pozyskiwać granty 
na różne słuszne inicjatywy. Cieszę 
się również, że nowemu dyrektorowi 
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari 
udało się stworzyć produkt w postaci 
cyklu koncertów, na których widow-

nia starosądeckiego Sokoła jest za-
pełniania po brzegi. Przyjeżdżają już 
do nas na koncerty osoby nie tylko 
z naszej gminy, ale mieszkańcy Tar-
nowa, czy Krakowa. Dysponujemy 
świetnym obiektem do organizowania 
koncertów i dobrze się składa, że go 
wykorzystujemy.

Dużym problemem gminy jest bezro-
bocie. Czy jest szansa na zwiększe-
nie liczby miejsc pracy?

Narzędzia jakimi dysponujemy są 
często ograniczone. Mamy kiepską 
dostępność komunikacyjną z kraju, o 
którą musimy walczyć. Moim prioryte-
towym celem jest stwarzanie przyja-
znych warunków do rozwoju nowych 
miejsc pracy w naszej gminie, aby za-
pewnić długofalowy i zrównoważony 
rozwój. Wyzwanie nie jest łatwe. Biz-
nesmeni to ważna grupa, której war-
to słuchać i z którą warto współpra-
cować. Zaczęliśmy więc od budowy 
infrastruktury niezbędnej dla rozwo-
ju przedsiębiorczości. Pierwszy krok 
już został poczyniony, wydzieliliśmy 
nowe tereny pod inwestycje w okolicy 
składowiska odpadów komunalnych 
i żwirowni, gdzie powstaną obszary 
pod rozwój usług i produkcji obejmu-
jące kilkadziesiąt hektarów. Te tereny 
pozostają w rękach prywatnych, ale 
równocześnie daje to szanse rozwo-
ju. Chciałbym też podkreślić, że to, 
co robimy w tym temacie, ma jednak 
przede wszystkim służyć polityce ro-
dzinnej. Jeżeli wspieramy przedsię-
biorców, to nie dlatego aby było im 
dobrze, ale żeby oni, jako najaktyw-
niejsza część społeczeństwa,  mieli 
możliwość tworzenia nowych miejsc 
pracy i zapewnienia bytu rodzinom. 
Gmina Stary Sącz, podobnie jak w 
całym kraju, boryka się z problema-
mi niżu demograficznego. Ubywa nam 
dzieci w szkołach, przez to i miejsc 
pracy. Potrzebne są więc takie działa-
nia, które będą pomagały tym, którzy 
zdecydowali się na rodziny, zwłaszcza 
te większe. Dlatego inwestujemy w 
przedszkola, place zabaw, ciekawe za-
jęcia pozalekcyjne w szkołach, aby za-
pewnić jak najlepszy start edukacyjny 
młodemu pokoleniu. Wprowadziliśmy 
ulgę na czwarte i kolejne dziecko przy 
opłacie śmieciowej. Docelowo chciał-

bym wprowadzić dla mieszkańców na-
szej gminy kartę dużej rodziny, która 
zapewniałaby liczne ulgi takie jak tań-
sze przejazdy komunikacją publiczną, 
bilety wstępu. Złożyliśmy także wnio-
sek o finansowanie zakupu kompute-
rów dla rodzin w trudnej sytuacji, aby 
poprawić im szanse na rozwój. 

Co zatem czeka nas w drugiej poło-
wie kadencji?

Inwestycje, inwestycje i jeszcze raz 
inwestycje. Chciałbym, aby do końca 
tej kadencji zakończyła się realizowa-
ny obecnie etap  rozbudowa zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej, łącznie z przy-
łączeniem mieszkańców do tej sieci. 
Uruchomienie kąpieliska na Stawach, 
mam nadzieję, że nastąpi już nieba-
wem. Tak samo jak dokończenie prze-
budowy targowicy. Bardzo zależy mi 
także na podniesieniu szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa na terenie 
naszej gminy, poczynając od ruchu 
drogowego. Mam nadzieję, że do koń-
ca mojej kadencji przybędzie duża 
ilość nowych chodników wraz z mo-
dernizacją systemu energooszczęd-
nego oświetlenia drogowego. Również 
poprawie bezpieczeństwa będą słu-
żyły dodatkowe piesze patrole policji, 
które niebawem pojawią się w new-
ralgicznych punktach miasta, szcze-
gólnie podczas weekendów. Mogę już 
zdradzić, że będziemy także rozbu-
dowywać sieć monitoringu, a także 
efektywniej z niej korzystać. Bezpie-
czeństwo jest bowiem nieodzownym 
warunkiem rozwoju komfortu miesz-
kańców, a także turystyki. Staramy 
się o budowę nowego ronda w Cyga-
nowicach – koncepcję taką przeka-
zaliśmy już do Krajowej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. W planach jest 
też dalsza rozbudowa sieci komuni-
kacyjnej, w tym dojazdy do bardziej 
odległych przysiółków, a także dalsza 
modernizacja dróg dojazdowych. Na 
pewno powstaną kolejne place za-
baw na terenie sołectw. Gotowe są 
już projekty placów w Mostkach, Ga-
boniu, Woli Kroguleckiej i Skrudzinie, 
wkrótce rozpoczniemy budowę świe-
tlicy wiejskiej a w Popowicach, a tak-
że ciekawy projekt turystyczny: wieża 
widokowa na Woli Kroguleckiej. Filia 
biblioteki w Gołkowicach oraz rozbu-
dowa ośrodka zdrowia w Gołkowicach 
są także w planie i mam nadzieję, że 
i te inwestycje uda się niebawem zre-
alizować. Na większość tych zadań 
mamy już niezbędną dokumentację 
– oraz co ważniejsze – pozyskane 
dofinansowanie.  
Dziękuję za rozmowę.

 Warunkiem rozwoju ekonomicznego danej spo-
łeczności jest pozyskiwanie pieniędzy z zewnątrz. (...) 
Dlatego turystyka jest bardzo ważną i szybko rozwija-
jącą się gałęzią gospodarki w wielu krajach.
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Kierunek:  Brama Beskidu
W dniach 13 i 14 kwietnia w Krakowie na Uniwersytecie Rolniczym odbyła się XVI Małopolska Giełda Agrotu-
rystyczna, na której obecne było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” wraz z grupą go-
spodarstw agroturystycznych z terenu gmin Podegrodzie i Stary Sącz. Impreza była okazją do zaprezentowa-
nia się potencjalnym turystom, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania partnerskich kontaktów między 
wystawcami.

W Giełdzie agroturystycznej udział 
wzięły Koła Gospodyń Wiejskich 

ze wsi  Stadła,  Popowice i  Gaboń – 
oferujące najlepsze potrawy regional-
ne; Gminny Ośrodek Kultury w Pode-
grodziu prezentujący produkt lokalny 
„kukiełkę” oraz hafciarstwo i bibuł-
karstwo; gospodarstwa agroturystycz-
ne: Magdalena Zygmunt z Juraszowej, 
Maria i Dariusz Hejmej z Moszczeni-
cy Niżnej, Dariusz i Aleksandra Błasz-
czyk z Olszanej; twórcy i rękodzielnicy: 
Monika Zielińska – ceramika, Elżbie-
ta Szot – malarstwo, Władysława Ko-
rona – wyroby z wosku, Józef Lizoń 
– rzeźba, Kazimierz Basta – rzeźba. 
Czas umilały występy zespołów re-
gionalnych „Starosądeczanie” oraz 

„Młodzieżowa Kapela Podegrodzie”, 
występujące w tradycyjnych strojach 
lachowskich oraz kultywujące folklor 
Lachów Sądeckich.

Stoiska prezentujące walory  tury-
styczne Beskidu Sądeckiego cieszyły 
się bardzo dużym  zainteresowaniem, 
co potwierdza zdobycie aż 5 z 10 przy-
znawanych wszystkim uczestnikom 
nagród. Z naszego regionu dyplomy 
otrzymali: 

-DYPLOM mistrz „Agroturystycz-
nego stołu” dla Gospodarstwa Agro-
turystycznego Aleksandry i Dariu-
sza Błaszczyków za produkt „Chleb 
Świętojański”,

-DYPLOM za doskonały smak potra-

wy dla Gospodarstwa Agroturystycz-
nego „Gazdówka” Marii i Dariusza Hej-
mejów za produkt „Ajerkoniak”,

-DYPLOM za doskonały smak potra-
wy dla Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Wsi Gaboń za produkt „Chleb 
Wiejski”,

-DYPLOM za doskonały smak potra-
wy dla Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Wsi Gaboń za produkt „Rolada z 
żółtego sera nadziewana pasztetem”,

-DYPLOM za doskonały smak potra-
wy dla Koła Gospodyń Wiejskich z Po-
powic za produkt „Ciasto makowiec i 
sernik”.

Wszystkim wyróżnionym gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów w 
rozwijającej się branży turystycznej.

WOJCIECH WALISZEWSKI
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Patrycji Pierzchały - dyrektor 
biura LGD Brama Beskidu

Zdobycie połowy  wszystkich przyznanych nagród 
podczas Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej 

świadczy o dużym potencjale turystycznym gmin Po-
degrodzie i Stary Sącz. Co najbardziej przyciąga tury-
stów w nasz region?

Tak, to prawda. Obszar LGD, który tworzą gminy Sta-
ry Sącz i Podegrodzie posiada duży potencjał turystycz-
ny o znaczeniu regionalnym. Na bogactwo naszego re-
gionu wpływają przede wszystkim walory historyczne 
i krajobrazowe. Nie mniej jednak najważniejszym bo-
gactwem obszaru LGD są ludzie, o czym mogliśmy się 
przekonać na Małopolskiej Giełdzie Agroturystycznej. 
Nasza grupę reprezentowali zarówno przedsiębiorcy 
z branży agroturystycznej, ale także stowarzyszenia, 
Koła Gospodyń Wiejskich, twórcy i rękodzielnicy. Korzy-
stając z okazji  serdecznie dziękuję wszystkim osobom 
biorącym udział w giełdzie za ich zaangażowanie w kul-
tywowanie lokalnej tradycji, obyczajów i promocję ob-
szaru LGD. 

Kolejnym atutem naszego obszaru jest jego położe-
nie, bliskość obszarów chronionych dla ich walorów 
krajobrazowych jakimi są: Popradzki Park Krajobrazo-
wy oraz obszary Natura 2000. Jest to idealne miejsce 
na bazę noclegową funkcjonującą w niskiej koncentra-
cji i dużym rozproszeniu, bez presji na środowisko przy-
rodnicze. Takie warunki oferują gospodarstwa agro-
turystyczne, gdzie turysta ma możliwość podziwiania 
niezwykłych krajobrazów i obcowania z naturą, ale tak-
że skosztowania „zdrowej żywności” i typowo regional-
nych potraw. Dla wielu turystów niezwykle ważne jest, 
możliwe tylko w agroturystyce, daleko idące zindywi-
dualizowanie oferty. Praktycznie nie ma dwóch gospo-
darstw agroturystycznych oferujacych to samo. 

Jak można zauważyć, infrastruktura turystyczna Sta-
rego Sącza i Podegrodzia znacznie się wzbogaciła. Sta-
ło się tak również dzięki funkcjonowaniu LGD Brama 
Beskidu, która realizuje przy bardzo dużym udziale 
środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Lo-
kalną Strategię Rozwoju. Ten proces trwa i z pewnością 
będzie kontynuowany w nowej perspektywie finansowej 
UE na lata 2014 – 2020. Rozbudowywana infrastruk-
tura turystyczna pozwala wzbogacać i uatrakcyjniać 
ofertę dla turystów, a pozyskane środki UE wykorzystu-
jemy również do bardziej skutecznego informowania i 
promocji naszego regionu m.in. poprzez udział w tar-
gach turystycznych. Liczne imprezy plenerowe kultywu-
jące lokalną tradycję organizowane na obszarze LGD 
jak np.: Lachowska Micha czy też Korowód Podegrodz-

ki przyciągają turystów, ale także pokazują naszym naj-
młodszym mieszkańcom jak ważna i silna jest tradycja 
naszego obszaru.

W jakim stopniu udział w imprezach takich jak Ma-
łopolska Giełda Agroturystyczna przekłada się na 
zwiększenie ruchu turystycznego?

Agroturystyka jest coraz bardziej popularną formą 
wypoczynku nie tylko Polaków, ale także turystów za-
granicznych, dlatego też zdecydowaliśmy się na udział 
w tego rodzaju targach. Jest to niewątpliwie jedno z lep-
szych narzędzi marketingowych umożliwiających zapre-
zentowanie specyficznej, zindywidualizowanej oferty 
gospodarstw agroturystycznych działających na na-
szym obszarze, szerszej grupie potencjalnych turystów 
jakimi są przede wszystkim mieszkańcy dużych aglo-
meracji miejskich. Ponieważ był to nasz pierwszy udział 
w tego rodzaju targach mamy nadzieję, że to duże zain-
teresowanie, jakim cieszyły się stoiska naszych repre-
zentantów agroturystyki przełożą się na zwiększenie 
liczby gości. Jednakże taka forma przyciągania klien-
tów jest tylko jedną z wielu, które muszą być równocze-
śnie wykorzystywane aby efekt był widoczny i skutko-
wał oczekiwanym wzrostem dochodów z turystyki.

W jaki sposób LGD Brama Beskidu wspiera gospo-
darstwa z terenu gmin Stary Sącz i Podegrodzie, które 
są zainteresowane rozwojem agroturystyki?

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu wspierając roz-
wój agroturystyki działa można powiedzieć w trzech za-
sadniczych kierunkach. Pierwszym jest szkolenie osób 
prowadzących i zamierzających prowadzić tego rodzaju 
działalność. Takie szkolenie miało miejsce pod koniec 
ubiegłego roku. Wzięło w nim udział 16 osób z nasze-
go obszaru. Drugim kierunkiem jest wsparcie promocji 
gospodarstw agroturystycznych realizowane w różnych 
formach, m.in. poprzez udział w targach turystycznych 
oraz informacje zamieszczane w folderach promują-
cych obszar LGD. Trzecim jest dofinansowanie tworze-
nia nowych i doposażania istniejących gospodarstw 
agroturystycznych. W zakończonym już naborze na 
działanie „Male projekty” wpłynęło do LGD 5 wniosków 
związanych z doposażeniem lub utworzeniem gospo-
darstw agroturystycznych. Na pewno niektóre z nich 
takie wsparcie otrzymają. Działania te będziemy kon-
tynuować w kolejnych latach w miarę możliwości pozy-
skiwania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. (WW) 
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20 kwietnia 2013 roku na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia Kresy - Pamięć i Przyszłość pana Krzysz-
tofa Krzywińskiego wyruszyła delegacja Gimnazjum im. por. Andrzeja Buchmana ps. „Korsak” w Bar-
cicach do miejscowości Rymaczów na Ukrainie. Pretekstem do wyjazdu była 69 rocznica przebicia z 
okrążenia oddziałów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Prawdziwa lekcja historii 
Poświęcenie tablicy upamiętniającej patrona Gimnazjum w Barcicach na Ukrainie   

WOJCIECH WALISZEWSKI
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Jednak dla szkolnej społeczności 
ważniejszym wydarzeniem było 

poświęcenie tablicy upamiętnia-
jącej patrona Gimnazjum w Barci-
cach - por. andrzeja Buchmana ps. 
Korsak. W obchodach brały udział 
poczty sztandarowe Gimnazjum, 
oraz drużyny zHR im ks. Władysła-
wa Gurgacza działającej przy barcic-
kim Gimnazjum. W delegacji brali 
udział także dyrektor zespołu Szkół 
w Barcicach Grzegorz Garwol, Mate-
usz Borucki nauczyciel historii oraz 
Maksymilian tomasiak nauczyciel 
matematyki.

Uroczystości w Rymaczach rozpo-
częły się od złożenia meldunku przez 
Krzysztofa Krzywińskiego - prezesa 
stowarzyszenia Kresy - Pamięć i Przy-
szłość weteranowi 27 Wołyńskiej Dy-
wizji AK por. Czesławowi Michalskiemu 
ps. Bączek oraz odśpiewaniu hym-
nu państwowego. Przed mszą świę-
tą poświęconą poległym żołnierzom 
27 WDAK rys historyczny przedstawił 
prezes stowarzyszenia Kresy-Pamięć i 
Przyszłość. Miejsce, w którym uroczy-
stość się odbywała to kwatera żołnie-
rzy 27 WD AK na cmentarzu parafial-
nym w Rymaczach.

Trzeba było aż 68 lat żeby szcząt-
ki polskich bohaterów doczekały się 
ekshumacji i godnego pochówku na 
katolickim cmentarzu. Ekshumacja 
była możliwe dzięki dwóm Ukraiń-
com, którzy w kwietniu 44 roku grze-
bali ich zwłoki, a do których dotarł K. 
Krzywiński, inicjator całego przedsię-
wzięcia. Niestety z przyczyn obiektyw-
nych należało to zrobić po cichu i bez 
rozgłosu. Dopiero w tym roku można 
było złożyć im należytą cześć i oddać 
honory, na jakie zasłużyli. 20 kwiet-
nia 2013 roku na cmentarzu w Ry-
maczach została poświęcona tablica 
ufundowana przez posła Mariana Cy-
conia zaprojektowana i zamontowana 
staraniem Stowarzyszenia Kresy - Pa-
mięć i Przyszłość, pod którą zostały 
złożone szczątki por. Andrzeja Buch-
mana i jego frontowego kolegi nn. 
Cygana. 

Po mszy św. dyrektor ZS w Barci-
cach Grzegorz Garwol odczytał list in-
tencyjny posła RP Mariana Cyconia, 
w którym podkreślił on ogromną pra-
cę na rzecz prawdy historycznej tego 
okresu, tolerancji i zrozumienia tych 
trudnych czasów, jaką wykonuje Sto-
warzyszenie oraz o roli, jaką pełni pa-
mięć w naszym życiu. Następnie w 
okolicznym wystąpieniu dyrektor Gar-
wol podkreślił wagę uroczystości oraz 
to jak ważna jest ona dla społeczno-
ści szkolnej, którą tam reprezentowa-
li, a której patronem jest por. A. Buch-
man ps. Korsak. 

Po uroczystych przemówieniach na-
stąpiło złożenie kwiatów i zapalenie 
zniczy. Całość uroczystości uświetniły 
swoją obecnością: Warszawska Grupa 
rekonstrukcji historycznej stowarzy-
szenia Tradycje AK, Grupa rekonstruk-
cji historycznej Wir z Zamojszczyzny, 
Grupa rekonstrukcji historycznej z 
Chełma. Oprawę muzyczną stanowił 
chór Cantata z Chełma pod dyrekcją 
Teresy Dadas.

Okolicznościowe przemówienie 
dyrektora Grzegorza Garwola 

skierowane do uczestników 
uroczystości w Rymaczach

Uczestniczenie w tej uroczysto-
ści jest dla mnie ogromnym za-
szczytem, ale i przyjemnością. 
Honorujemy i czcimy dzisiaj ludzi, 
którzy są w panteonie wielkich 
postaci. Nie słychać o nich w ra-
dio, ich pojedynczych życiorysów 
nie ma w środkach masowego 
przekazu, ale dzięki takim orga-
nizacją jak Kresy - Pamięć i Przy-
szłość dzięki takim ludziom jak 
prezes K. Krzywiński i takim uro-
czystościom jak dzisiaj  o nich do-
wiadujemy się coraz więcej.

Ich życie tak piękne chociaż w 
końcu tragiczne było dlatego tak 
wartościowe, bo przepełnione 
wartościami, które dla nas Pola-
ków są niezwykle istotne, to są 
wartości które tworzą naszą naro-
dową tożsamość. To są te warto-
ści z którymi nasi przodkowie szli 
nie tylko do boju, ale i do pracy - 
Bóg, Honor, Ojczyzna.

Nasza obecność tutaj dla nas 
nauczycieli i uczniów Gimnazjum 
im por. Andrzeja Buchmana ps.  
Korsak jest szczególnie ważna i 
cenna. Nasz patron razem ze swo-
imi frontowymi współbraćmi nie 
wahał się ani przez chwilę podjąć 
nierówną walkę z okupantem i w 
tej walce oddać życie w myśl pa-
triotyzmu i narodowej tożsamości. 
Jego myśli, jego idee pozostały, a 
naszym obowiązkiem jest dbać o 
pamięć o tych ludziach- ludziach, 
którzy oddali własne życie. Zginę-
li abyśmy mogli żyć w wolnej Pol-
sce. Naszym świętym obowiąz-
kiem jest zachować ich w pamięci 
na zawsze. Cześć ich pamięci.

16 maj - czerwiec 2013
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Harcerskie Sokoły 

„A gdy spyta cię ktoś: skąd ten krzyż na twej piersi? 
 Z dumą odpowiesz mu taki mają najdzielniejsi 

 Bo choć mało mam lat w swym harcerskim mundurze 
 Bogu, ludziom i ojczyźnie na ich wieczną chwałę służę.”

~harcerska piosenka „Ramię pręż”

W dniach 8-9 czerwca w Starym Sączu odbędzie się kolejna edycja „Poszukiwania Pierścienia Św. Kingi”. Te-
goroczna harcerska impreza, która w ubiegłych latach okazywała się wielkim sukcesem, będzie wyjątkowa 
przede wszystkim ze względu na swoją datę.

z trzecim startem „Poszukiwa-
nia…” zbiega się bowiem stule-
cie zHP na ziemiach sądeckich. 

to właśnie tu w 1913 roku została 
założona pierwsza drużyna na pod-
stawie autorytetu skautingu Roberta 
Baden-Powella oraz andrzeja i Olgi 
Małkowskich, którzy idee brytyjskie-
go generała przenieśli do Polski.  

Do dziś możemy obserwować efekty 
ich bezinteresownej pracy włożonej w 
zapoznawanie młodzieży z przyrodą i 
wprowadzaniem zdrowego poglądu na 
świat. Świadczą o tym nawet harcer-
skie budynki na ziemiach sądeckich, 
jak na przykład Stanica w Kosarzy-
skach czy schronisko w Sromowcach.

5 NDH „Sokoły”, jako starosądec-
ka drużyna ZHP działająca przy SP1 w 
Starym Sączu, realizuje te same cele, 
jakie przed stu laty wyznaczyli prekur-
sorzy skautingu. Wspierana przez Ko-
mendę Hufca z Nowego Sącza oraz 
wszystkie osoby przyjazne harcerstwu: 
firmy i osoby prywatne, stara się pro-
pagować kulturę skautową i zaszcze-
piać ideały w sercach młodych ludzi. 

Dwa dni spędzone na „Poszukiwa-
niu…” to nie tylko zabawa, ale również 
pokazywanie innego stylu życia – za-
trzymania się nad codziennymi celami, 
które zbyt często gubią się w prędko-
ści naszych czasów. Harcerstwo zwra-
ca uwagę na człowieka nie jak na sta-
tystyczną jednostkę, ale podchodzi do 
jego problemów indywidualnie i uczy, 
że w grupie można osiągnąć o wiele 
więcej niż samemu. Trzy lata temu w 
Krakowie odbył się zlot upamiętniają-
cy stulecie harcerstwa w całej Polsce, 
rok później, w 2011 roku swoją setną 
rocznicę obchodziło harcerstwo nowo-
sądeckie. W 2013 roku przyszedł czas 
na Starosądeczan, aby przypomnieć, 
że nieprzerwalnie od stu lat zarówno 
w młodych jak i w starszych ludziach 
drzemią ideały, bezinteresowność oraz 
zapał do pracy nad kształtowaniem i 
rozwojem własnej osobowości.

Na czerwcowy weekend zaplano-
wano wiele atrakcji dla dzieci i doro-
słych, również  spoza środowiska har-
cerskiego, dzięki przychylności władz 
Starego Sącza, a zwłaszcza burmi-
strza Jacka Lelka, Centrum Kultu-

ry i Sztuki im. Ady Sari oraz Urzędu 
Miasta.

Mieliśmy już wehikuł czasu i star-
cie z tajnymi agentami. W tym roku 
planujemy archeologiczną wycieczkę 
po Starym Sączu. Poszukiwanie an-
tycznego artefaktu to nie tylko temat 
amerykańskich filmów przygodowych. 
W Starym Sączu też może się znaleźć 
zajęcie dla Indiany Jones’a. Na pewno 
nie zabraknie tajemnic, zagadek czy 
nocnych, harcerskich atrakcji – odpo-
wiada Wiesław Warcholak, drużynowy 
5 NDH „Sokoły” na pytanie o tema-
tykę tegorocznej gry terenowej. Bieg 
rozpocznie się w godzinach poran-
nych, 8. czerwca. Po nim odbędą się 
występy zespołów harcerskich i zawo-
dowych artystów, mających w swym 
repertuarze tematykę inspirowaną tu-
rystyką, m.in. zespół S.E.T.A. i przyjeż-
dżający aż ze Szczecina „Sklep z Pta-
simi Piórami”. Natomiast w niedzielę, 
po mszy św. w Klasztorze i podsumo-
waniu biegu wystartuje „Powitanie 
Lata” – impreza towarzysząca, stano-
wiąca dalszy ciąg weekendowej zaba-
wy. (WW)
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Przez ostatni rok Galeria Pod Piąt-
ką w Starym Sączu umożliwiała 

wszystkim zainteresowanym udział 
w warsztatach z cyklu „Sztuka z odzy-
sku”. W ramach tego projektu odby-
wały się zajęcia szycia na maszynie 
z wykorzystaniem ekologicznego su-
rowca prowadzone przez organizator-
ki pokazu: ewelinę Wiśniewską oraz 
Małgorzatę Magierę. 

Kilkugodzinne zajęcia odbywały się 
w poniedziałki i zaowocowały ciekawą 
kolekcją ubrań zaprojektowaną i wy-
konaną w całości przez uczestników. 
Efektem tych niecodziennych prac był 
pomysł zorganizowania pokazu. Mod-
na Reaktywacja zgromadziła rzesze 
zainteresowanych osób. Było to wyda-
rzenie spontaniczne, ale bardzo pro-
fesjonalnie zorganizowane. Restau-
racja Marysieńka tego dnia pękała w 
szwach. Na środku sali jadalnej po-
wstał wybieg, a po bokach ustawiono 
80 krzeseł, wszystkie zapełnione Sta-
rosądeczanami. Wśród projektantów 
nie zabrakło mężczyzny. W roli jedyne-
go projektanta zaprezentował się Piotr 
Gurgul ze Starego Sącza, któremu to-
warzyszyły 4 projektantki - debiutant-
ki. Każda z osób miała dowolność w 
wyborze swoich projektów. Najwię-
cej pokazano sukienek, z których naj-

ciekawsza była sukienka babci, która 
miała ponad 50 lat.

Ideą pokazu mody Modna Reakty-
wacja, jak mówią organizatorki, było 
zwrócenie uwagi na możliwości twór-
czego podejścia do sztuki w kontek-
ście coraz modniejszego, szeroko ro-
zumianego recyklingu. Chciałyśmy 
pokazać, że każdy we własnym domu 
może być artystą i stworzyć sobie coś 
nowego bez dodatkowych kosztów – 
dodaje Ewelina Wiśniewska, jedna z 
organizatorek.

Impreza odbyła się dzięki życzliwym 

ludziom, którzy nieodpłatnie pracowa-
li nad jej realizacją. Organizatorzy ser-
decznie dziękują wszystkim osobom, 
bez których ten pokaz by się nie odbył:

Fotografia
Andrzej Naściszewski
Make up
Iwona Hajduga, Anna Bocheńska.
Stylizacja
Daniel Słaby, Agnieszka Ogorzały,
Monika Piwowar, Anna Ladenberger.
Projekty 
Piotr Gurgul, Marta Wójs, 
Beata Marcinowska, Agata Kuś,
Katarzyna Żelasko.
Modelki i modele
Joanna Poręba, Iwona Kuś,
Kinga Rusnarczyk, Karolina Biel,
Karolina Magiera, Angelika Bielak,
Joanna Bawełkiewicz,
Renata Dąbrowska, Agnieszka Nieć,
Wojtek Pajor, Kuba Pajor.
Plakat i zaproszenia 
Kamil Polakiewicz.
Oprawa muzyczna
DJ KoLi.
 
W czerwcu w Galerii Pod Piątką od-

będzie się wernisaż prac połączony z 
mini pokazem. Być może będzie moż-
na wtedy nabyć pokazywane podczas 
pokazu kreacje. Szczegóły niebawem 
na Facebook'u.

Sztuka z odzysku 
12 kwietnia, punktualnie o godzinie 18:00 w Restauracji „Marysieńka” w Starym Sączu odbył się prawdopo-
dobnie pierwszy w historii Starego Sącza pokaz mody Modna Reaktywacja. Organizatorami imprezy było 
Centrum Kultury i Sztuki im Ady Sari oraz Restauracja „Marysieńka”.

Pokaz mody Modna Reaktywacja w Starym Sączu

WOJCIECH WALISZEWSKI
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WOJCIECH WALISZEWSKI

W Centrum Kultury i Sztuki Sokół w Starym Sączu odbył się finał XVIII Starosądeckiego Konkursu 
Młodych Wokalistów zorganizowany przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.

Młodzi wokaliści w Sokole
Finał XVIII Starosądeckiego Konkursu Młodych Wokalistów 

na scenie zaprezentowali się 
najlepsi wykonawcy z powiatu 
nowosądeckiego. 

Starosądecki konkurs dla utalentowa-
nych młodych ludzi to okazja do zapre-
zentowania się przed publicznością. W 
ten sposób w ciągu ostatnich kilkuna-
stu lat odkryto już wiele muzycznych i 
wokalnych talentów.  Tegoroczna edy-
cja była na bardzo wysokim poziomie. 
Wszyscy dobrze wypadli, dobierając 
zróżnicowany repertuar, a kategoria 
gimnazja zdecydowanie poprawiła się 
od zeszłego roku. Wielu z tych wokali-
stów śmiało może już startować w kon-
kursach wojewódzkich i ogólnopolskich 
– dodaje Józef Puścizna, dyrektor Po-
wiatowego Młodzieżowego Domu Kul-
tury w Starym Sączu. W tym roku jury 
w składzie: Renata Gierczyk, Jarosław 
Kuśnierz i Krzysztof Szewczyk, posta-
nowiło przyznać następujące nagrody i 
wyróżnienia:

GRAND PRIX: Alicja Kwit - Ognisko Mu-
zyczne przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kamienicy.

W kategorii wiekowej I (5- 9 lat):
I miejsca: Karol Kumor - Gminne Przed-
szkole w Brzeznej, Julia Wilczek - Szko-

ła Podstawowa nr 7 w Nowym Sączu.
II miejsca: Martyna Gucwa - Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Muszynie, Nina 
Kotarba - Szkoła Podstawowa w Głę-
bokiem, Martyna Baran - Szkoła Pod-
stawowa w Tęgoborzy.
III miejsca: Oskar Adamczyk - Szko-
ła Podstawowa w Tyliczu, Aleksandra 
Sus - Zespół Szkolno- Gimnazjalny w 
Łabowej.

W kategorii wiekowej II (10 lat do 
ukończenia Szkoły Podstawowej):
I miejsca: Katarzyna Kruczek - Szkoła 
Podstawowa w Jamnicy, Wiktoria Tracz 
- Szkoła Podstawowa w Korzennej.
II miejsce: Jolanta Mrówka - Powiato-
wy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym 
Sączu.
III miejsca: Anna Miczulska - Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Muszynie, Zuzanna 
Szost - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mu-
szynie, Marzena Żywczak - Szkoła Pod-
stawowa w Łomnicy Zdroju.

W kategorii wiekowej III (Gimnazja):
I miejsca: Maciej Hejmej - Prywatne 
Gimnazjum w Starym Sączu, Jaworska 
Agata - Zespół Szkolno- Gimnazjalny w 
Łącku.
II miejsca: Cięciel Łucja - Pałac Młodzie-
ży w Nowym Sączu, Klaudia Kunz - Gim-

nazjum nr 1 w Nowym Sączu, Anna Pa-
ciorek - Gimnazjum w Brzeznej.
III miejsca: Kinga Berowska - Gimna-
zjum w Starym Sączu, Katarzyna Czup - 
Gimnazjum w Tęgoborzy, Karolina Iwań-
ska - Gimnazjum w Brzeznej, Justyna 
Świerad - Dom Kultury w Wojnarowej.

W kategorii wiekowej IV (Szkoły 
Ponadgimnazjalne):
I miejsce: Eliza Broniszewska - Liceum 
Ogólnokształcące w Muszynie.
II miejsca: Karolina Kawęcka - Ze-
spół Szkół Zawodowych w Grybowie, 
Agnieszka Kulig- Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Starym Sączu, Pauli-
na Pogwizd - Gminny Ośrodek Kultury 
w Łącku.

W przerwach pomiędzy konkursowymi 
występami odbywały się pokazy tańca 
nowoczesnego w wykonaniu młodzieży 
z PMDK w Starym Sączu. XVIII Starosą-
decki Konkurs Młodych Wokalistów od-
był się pod patronatem starosty nowo-
sądeckiego, Jana Golonki.
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Ku  wiecznej  pamięci

Wykołysały  Cię  moje sny, 
Pośród miesięcznej nocy…
Szczęściem mi jednym jedna jesteś Ty…!  
Kocham Cię z całej mocy…!

Czyżbym zapomnieć kiedy w życiu miał  
Ciebie – najdroższej Antosi?
Ten, co by Tobie wszystko w świecie dał,  
O jedno wspomnienie prosi…

(W pamiętniku Antoniny Orkisz 
– późniejszej żony – 1909)

Córce  do  pamiętnika

Bądź Zosiu zawsze dobrą, chętną, pracowitą,
Strzeż w swym życiu praw Bożych i rozumnych rady,
Wstępuj tylko w szlachetnych, mądrych ludzi ślady.

Pozostań zawsze taką, jak jesteś w młodości –
A Stwórca Cię obdarzy nagrodą sowitą:
Bieg życia tu i w niebie szczęściem Ci wymości.

O, niech Ci Pan Bóg wśród wzburzonej fali
Da mocne wiosła i ster niezawodny,
Byś mogła płynąć gdzie się wiecznie pali
Przyszłego życia bieg szczęsny, pogodny.

 (Mojej kochanej córce Zosi – w  Starym Sączu – 
1939) 

Po pielgrzymce żywota

Gdy kiedyś po stuletniej pielgrzymce żywota
Wspominać sobie zechcesz młodych lat swych 
chwile,
Wśród  innych wspomnij także:  był taki niecnota,
Co wtłaczał w mózg kanony, bemole i tryle.

(B. Waszkowskiej – uczennicy Prywatnego Se-
minarium Nauczycielskiego PP Klarysek w Sta-
rym Sączu  -  1925)

Gdy  Pannie  Alinie

Gdy pannie Alinie sto lat życia minie,
A młodość swą wspomni, siedząc przy kominie
Niechże też odnajdzie w swych znajomych gronie
Tego, który widział  bemole -  w  kanonie.

(Alinie Nowakiewiczównie – uczennicy Prywat-
nego Seminarium Nauczycielskiego PP Klary-
sek w Starym Sączu -  1928)

Pamiętaj o tym  Synu…

Pamiętaj o tym Synu: Bóg na to Cię stworzył,
Byś z Nim  razem wiek przeżył, z Nim starości dożył.
Byś z Nim wiecznie królował w niebiosów krainie,
Gdy oddasz ciało ziemi w swej śmierci godzinie.

Pamiętaj o tym Synu:  z Bogiem iść – do Boga,
Trudna to i ciernista na tej ziemi droga.
Lecz gdy wspomnisz twych ojców wskazania i rady 
Łatwo-ć  będzie odpędzić zło, pokus gromady.

Pamiętaj o  tym Synu:  masz uświęcić siebie,
Bliźnim swoim wskazywać wieczności dom – w 
niebie.
Swym przykładem pociągać innych na wyżyny,
Stwarzać sam i z bliźnimi  wielkie, dobre czyny.

Pamiętaj o tym Synu:  że masz dwie Ojczyzny:
Jedna – niebo, a druga – to krwią przesiąknięta
Polska,  dla której miłe:  śmierć, rany i blizny\
Niech Ci będą, gdyby wróg chciał wziąć ją w swe 
pęta.

Pamiętaj o tym Synu:  gdy będziesz żył  z Bogiem,
Gry Mu oddasz swą duszę,  serce,  ręce obie – 
Zawsze będzie przed domu Twego życia progiem
Stało szczęście na straży. To pamiętaj sobie.

 (Kochanemu synowi Tadziowi – wpisałem w 
Starym Sączu dnia  16 sierpnia 1938. – Jan 
Czech – ojciec). Ten sam tekst wpisał autor  sy-
nowi Ludwikowi.

 Szczęście

Szczęście, którego w życiu tak potrzeba,
Jak deszcz w czasie burzy – niech Ci spada z nieba.
Niech Cię nie opuszcza nigdy, ni na chwilę !
Przeżyj z nim wiek cały beztrosko i mile.

A kiedy Bóg zechce zobaczyć Cię z bliska,
Gdy umrzesz – do grobu złożą Twe kościska,
Niech się spotęguje to szczęście dla Ciebie –
W  niebie.

A stamtąd rzuć czasem na ziemię Twe oko,
Wspomnienie myślami przeszukaj głęboko –
Może wśród marności człowieczego świata
Znajdziesz imię Twego ciotecznego brata.

(Synowi Ludwikowi – dla kuzynki –  1946)

Przed  wyjazdem

Rozszalały w swoim pędzie
Gna po świecie jeździec – czas…  
W każdej chwili jest on wszędzie –
Czyni zmiany i wśród nas,

Jesteś Synu dzieckiem moim,
Lecz cóż – czas rozdziela nas…
Przed wyjazdem - razem stoim
W skrytą przyszłość patrząc wraz.

Jak długo będziemy żyć,
Niech nam także dłonie obie
Ta ojcowska wiąże nić.

Przemkną Twej młodości chwile…
Męskość, starość Bóg Ci da…
******
Czasem, gdy będę w mogile –
Nich mnie zbudzi pamięć Twa.

 (Mojemu Kochanemu Synowi Ludwikowi przed  
wyjazdem na pierwszą posadę nauczycielską                
napisałem w sierpniu  1949)

fo
t. 

W
oJ

CI
EC

H 
W

AL
IS

ZE
W

SK
I

Wśród różnorodnej tematycznie twórczości poetyckiej 
Jana Joachima Czecha – kilkadziesiąt  pozycji stanowią  
jego teksty wpisywane do pamiętników członkom rodziny, 
dalszym krewnym, uczniom i uczennicom starosądeckich 
szkół,  koleżankom i kolegom nauczycielom.

W Pamiętniku
Obchody 125 rocznicy urodzin Jana Joachima Czecha

LudWIK  CZECH

W 125 rocznicę Jego urodzin, warto zapoznać się z publikowanym poniżej wyborem ciekawszych  wpisów. Czytając  
te krótkie, czasem  wesołe i zabawne teksty, na uwagę zwraca fakt, iż wiele z nich zawiera głębokie myśli – czę-
sto o zabarwieniu religijnym lub patriotycznym.
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Sokole Oko zaprasza
28 kwietnia w Kinie Sokół w Sta-
rym Sączu rozpoczęła się kolejna 
edycja seansów kinowych Dysku-
syjnego Klubu Filmowego. Wraz z 
pojawieniem się nowych tytułów 
bajek i filmów dla dorosłych, Cen-
trum Kultury i Sztuki im. Ady Sari 
zorganizowało akcję „Babciu, 
dziadku weźcie mnie do kina”, za-
chęcającą rodziny do niedzielne-
go spędzania czasu przed dużym 
ekranem.

Akcja skierowana jest dla młod-
szych widzów, specjalnie dla któ-
rych organizowane są niedzielne 
pokazy filmowe. Kino w DKF-ie do-
starcza wrażeń, inspiruje, wpływa 
na wyobraźnię, ponadto pomaga 
budować relacje z rówieśnikami. 
Kontakt z filmem jest najczęstszą 
formą uczestnictwa dzieci w kul-

turze, warto więc zwrócić uwagę 
nie tylko na to, jak często nasze 
pociechy obcują z ekranem, ale 
również na to, co oglądają. Zapra-
szamy zatem na kolejny miesiąc 
bajkowych seansów w każdą nie-
dzielę dla przedszkolaków oraz 
dzieci ze szkół podstawowych. 
DKF „Małe Sokole Oko” to ekra-
nizacje znanych bajek, filmów ani-
mowanych, świetne kino familijne 
oraz wspólna zabawa i konkursy 
z nagrodami. Dodajmy, że reper-
tuar DKF-ów dobierany jest z nie-
zwykłą uwagą, tak aby pobudzał 
do myślenia i dyskusji oraz wzbo-
gacał wiedzę o świecie i życiu.

W każdą niedzielę o godzinie 
14.30 zapraszamy do wspaniałe-
go świata bajek i filmów dla dzie-
ci. Karnety można nabyć w kasie 
kina przed projekcjami w cenie - 
12 zł karnet ulgowy, 20 zł karnet 
normalny, upoważniające do wej-
ścia na 5 seansów. (JZ) 
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W najbliższym czasie w Sokole lub w Odnozynie….
7 czerwiec, godz. 20:00
Hanka Wójciak - Koncert w Odnozynie

Kapela Hanki Wójciak w odnowionym skła-
dzie prezentuje swoją twórczość od maja 
2011 roku. Zespół przygotowuje się do na-
grania pierwszej płyty, która zawierać bę-
dzie autorskie kompozycje, inspirowane 
kulturą górali podhalańskich oraz muzy-
ką etniczną innych zakątków świata. Mu-
zyka Kapeli jest połączeniem potencjałów, 
doświadczeń i zainteresowań wszystkich 
muzyków współtworzących zespół. Han-
ka, założycielka zespołu, jest autorką słów 
i melodii. Na wspólnych próbach muzyka i 

aranże nabierają ostatecznego kształtu. Prostota i powtarzalność motywów przepla-
ta się nieustannie z improwizacją, spokój z dzikością, radość ze smutkiem. Bilety on-
line: normalny 28 zł, ulgowy 23 zł. (JL)

14 czerwiec, godz. 20:00
Mirosław Czyżykiewicz – Koncert solowy w Sokole

Z wykształcenia artysta grafik. Z powoła-
nia - poeta, pieśniarz, gitarzysta i kompo-
zytor. Prywatnie także malarz. Urodził się 
w 1961 roku w Gorlicach. Zadebiutował w 
rodzinnym mieście w zespole Ostatnia wie-
czerza w karczmie przeznaczonej do roz-
biórki. W latach 1981 – 1983 studiował na 
krakowskiej Akademii Sztuki, a następnie 
przeniósł się do Warszawy, gdzie kontynu-
ował naukę. Jest jednym z przedstawicie-
li polskiej poezji śpiewanej. Oprócz swoich 
tekstów, w których z refleksją przygląda się 
życiu, komponuje również muzykę do twór-

czości Josifa Brodskiego ( po raz pierwszy przedstawił je w 1993 roku podczas mię-
dzynarodowego Przeglądu Form Teatralnych w belgijskiej Antwerpii). Ceni twórczość 
Włodzimierza Wysockiego, którego utwory wykonuje w polskich tłumaczeniach. Bile-
ty online: normalny 22 zł, ulgowy 17 zł. W kasie kina + 3zł. (JL)
 
3-7 lipca
Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

Jubileuszowemu, 35.  Starosądeckiemu 
Festiwalowi Muzyki Dawnej będzie przy-
świecać hasło "Muzyka polska - Muzyka w 
Polsce". W programie koncertów festiwalo-
wych znajdzie się aż 5 premier. Na festiwa-
lu wystąpią m.in.:

HaRMOnIa SaCRa - zespół poświęcający 
się wykonywaniu muzyki od późnego rene-
sansu do kantat Bacha. 
tHe PaRLeY Of InStRuMentS – zespół 
angielski założony w roku 1979 w celu wy-

konywania bogatego repertuaru renesansowego i barokowego na zespoły smyczko-
we, a następnie stworzył pierwszy współczesny consort renesansowych instrumen-
tów z rodziny skrzypiec. 
Cantate.fR - to międzynarodowy zespół kameralny specjalizujący się w wykonywa-
niu muzyki francuskiego baroku.
CaPeLLa CRaCOVIenSIS – jeden z najbardziej dynamicznych zespołów specjalizują-
cych się w stylowym wykonywaniu muzyki minionych epok. Szczegóły w kolejnym nu-
merze Kuriera Starosądeckiego. (WW)
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11 maja w Zespole Szkół w Barcicach odbył się Międzynarodowy Turniej Bocci Osób Niepełnosprawnych. Puchar 
Burmistrza Starego Sącza powędrował do drużyny Klubu Integracyjnego z Nowego Sącza.

Zdrowa rywalizacja
Międzynarodowy Turniej Bocci Osób Niepełnosprawnych
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Międzynarodowy turniej Bocci Osób niepełnosprawnych o Puchar Bur-
mistrza Starego Sącza został zorganizowany przez Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób niepełnosprawnych „Gniazdo” w ramach projektu „Vise-

grad Boccia Cup”, współfinansowanemu ze środków Międzynarodowego fun-
duszu Wyszehradzkiego (Visegrad fund). Partnerem tego przedsięwzięcia był 
„novy domov” ze Słowacji, a jego głównym celem promocja partnerskiej współ-
pracy polsko-słowackiej na rzecz trwałego rozwoju społeczno-kulturalnego oraz 
integracji w obszarze środowisk osób  niepełnosprawnych.

Majowy turniej zgromadził na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Barcicach po-
nad stu uczestników z kilkunastu organizacji, które zrzeszają i pomagają osobom 
niepełnosprawnym w naszym regionie. Pojawili się także podopieczni z "Novy Do-
mov" na Słowacji. Rywalizacja od samego początku była niezwykle zacięta, ale 
wszystko odbywało się w duchu „fair play”. Do gry zagrzewały zawodników cheer-
leaderki z Integracyjnego Teatrzyku Muzycznego działającego przy stowarzysze-
niu „Gniazdo” oraz uczennice ZS w Barcicach pod opieką Marka Kanika.

Główna nagroda Turnieju – Puchar Burmistrza Starego Sącza, powędrował 
w ręce drużyny Klubu Integracyjnego z Nowego Sącza. Zwycięzcy oraz zdobyw-
cy drugiego (Nadzieja, Nowy Sącz) i trzeciego miejsca (WTZ MADA, Nowy Sącz) 
otrzymali atrakcyjne nagrody: aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp 4 i zesta-
wy słuchawkowe. Zawodnicy ze Słowacji, jako że ich przygoda z boccią dopiero 
się zaczyna, zostali uhonorowani nagrodami specjalnymi. Na wszystkich zawod-
ników czekały też upominki i pamiątkowe statuetki. Wręczali je Kazimierz Gizicki 
– wiceburmistrz Starego Sącza, Ewa Zielińska – przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Starym Sączu, Grzegorz Garwol – dyrektor ZS w Barcicach oraz Zofia Wcisło – 
prezes stowarzyszenia "Gniazdo".

W zorganizowaniu turnieju pomagali wolontariusze z Zespołu Szkół w Barci-
cach, którzy opiekowali się zawodnikami i dbali o ich dobre samopoczucie. Szcze-
gólne podziękowania prezes „Gniazda” Zofia Wcisło skierowała na ręce dyrekcji 
szkoły w Barcicach – Grzegorza Garwola i Wandy Kochanowicz. Słowa podzięko-
wania powędrowały także do sędziów turnieju, wśród których główny prym wiedli 
Aldona Bulanda, Agnieszka Wójsik, Wojciech Lasek i Tomasz Baliczek.  

Jeżeli do tego wszystkiego dołożymy informację, że wspólnie z nowo powstałym 
klubem dla najmłodszych - UKS SOKOLIKI w dniach 18-19 maja, będzie organizo-
wany III Międzynarodowy Turniej Sokolika, to śmiało można powiedzieć że pierw-
sze półrocze tego roku zapowiada sie prawdziwie sportowo.

KINGA BEDNARCZYK

Bieg Na Orientację  
Serdecznie zapraszamy uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych do wzięcia udziału w I Sta-
rosądeckim Biegu na Orientację, 
który odbędzie się na terenie Góry 
Miejskiej w Starym Sączu.

Zawody odbędą się na terenie Góry 
Miejskiej w Starym Sączu. Plan doj-
ścia na teren zawodów oraz mapa te-
renu biegu zostaną zamieszczone na 
stronie Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Starym Sączu 7 dni przed 

zawodami. Zgłoszenia z podanym 
imieniem, nazwiskiem i datą urodze-
nia można nadesłać pocztą, mailem 
lub faxem do 25 maja 2013 r. na ad-
res: Zespół  Szkół  Ponadgimnazjal-
nych w Starym Sączu, ul. Daszyń-
skiego 15 30-340 Stary Sącz, tel/
fax (018) 4460580.  

Zawody rozpoczną się od godz. 
10.00  rejestracja zawodników, a 
sam bieg o godz. 11.00. Zakończe-
nie zawodów oraz wręczenie pucha-
ru i nagród zaplanowano na godz. 
12.30. (WW)

22 maj - czerwiec 2013

SPORt



REKLAMA

REKLAMA



fo
t. 

KA
ZI

M
IE

RZ
 G

IZ
IC

KI

fo
t. 

W
oJ

CI
EC

H 
W

AL
IS

ZE
W

SK
I

Stawy i Targowica nabierają nowego wyglądu

Inwestycje z Funduszu Spójności

Budynek wielofunkcyjny z prysznicami i miejscem na sprzęt pływający 

Już niebawem zostaną oddane do użytku dwie kluczo-
we inwestycje realizowane przez gminę Stary Sącz: 

od dawna wyczekiwane przez mieszkańców zagospo-
darowanie stawów, których zakończenie zaplanowano 
na początek wakacji, jak również nowa targowica. 

W obecnej chwili prace na Stawach wykonywane są 
przy budowie pomostów, przystani, plaży oraz budyn-
kach, które mają spełniać rolę zaplecza dla inwesty-
cji. Natomiast na Placu Targowym wykonywane jest 
odwodnienie terenu, drogi, parkingi oraz przygoto-
wywany jest teren pod budowę wiat zadaszonych. 
Obie inwestycje realizowane są przy wsparciu finan-
sowym Unii Europejskiej z programów (MRPO „Budo-
wa Zespołu Rekreacyjnego Park Wodny Stawy”) oraz 
(PROW „Budowa Placu Targowego”). Wartość przed-
sięwzięcia to kwota 5 mln złotych przy dofinansowa-
niu 3,5 mln zł. ze środków UE. (WW)

dobiegają końca prace przy budo-
wie kanalizacji sanitarnej w ra-

mach funduszu Spójności, dużego 
projektu realizowanego wspólnie z 
Sądeckimi Wodociągami. 

Dzięki środkom z Unii Europejskiej 
na terenie Gminy zostanie wykonane 
około 55 km kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach Stary Sącz, Barcice 
i Łazy Biegonickie. Natomiast w miej-
scowości Barcice Dolne Gmina reali-
zuje budowę 11 km kanalizacji  sani-
tarnej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony  Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie. Ogólny koszt in-
westycji wodno- ściekowej realizowa-
nej na terenie Gminy Stary Sącz to 
kwota 38 mln złotych. (WW)


