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Biblioteka w Barcieach 

Uroczystoi t otwarcia wyremontowilr'lej biblio
teki w Barclcilch rozpoczęła msza święta, kt6ril( 
w koiciele parafialnym w Bardcath odprawił 
ks . proboszu: Sunldaw Dziekan . Po eucha
rystii zaprone"! goście przemaszerowali pod 
nowoczesny budynek biblioteki, gdzie wlt'9' 
przedęli Grzegorz Gauden - dyrektor Instytu
tu Ksillt.kl w Wanzawle, poseł Marian Cycoń, 
burmistrz Jacek Lelek I Maria Sosin - dyrek
tor Powiatowej I Miejsko-Gminnej Biblioteki w 
Starym SiIICJ:u. 

Przebudowa I modernizacja budynku biblioteki w 
Barek ach była możliwa dzięki Programowi Bibllo
leka+ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe
go, którego celem jest przekształcen ie bibliotek 
w malych miejscowościach w nowoczesne cen
tra dostępu do wiedzy, ku llUry orilz ośrod ki tycia 
społecznego. Koszt inwestycji wyniósł prawie 1 
mln 400 tys. zł, z czego 500 tys. zł to ~rodki Mini
sterstwa, a 50 tys. zł to wsparcie Samorządu Wo
jewództwa Małopo l skiego, Reszta to wk ład wła 
sny gminy, Na parterze nowego budynku znajduje 
się sala konferencyjno-widowiskowa, a na piętrze 
wypożyczalnia I czytelnia. a także . sa la dla malu
cha·, 

W środowej uroczystości wzięli t"kże udział: Mar
ta Mordarska - radna Województwa Małopolskie
go, Ryszard Poradowski - członek Zarządu Powia
tu Nowosądeckiego, Adam Mazur - radny Powiatu 
Nowosądeckiego, Zbigniew Czepel"k - dyrektor 
Wydziału Edukacji i Sportu Starost wa Powiatowe
go, Kazimierz Glzicki - zastępca burmistrza Sta
rego Sącza, Michał Mółka - przedstawiciel biura 
poselskiego Andrzeja Romanka, Piot r Lachowicz 
sekretarz gminy Podegrodzie, radni Rady Miejskiej 
w Starym Sączu z przewodniczą Ewą Zielińską i 
wiceprzewodniczącym Marianem l i sem, a także 
dyrektorzy szk6ł z całej gminy i bibliotek z powia
tu. W imieniu ministra Bogdana Zdrojewskiego list 
gratulacyjny odczytał Grzegorz Gauden. 

Na zakończenie u roczystości zaproszeni go
~cie zostali uraczeni występem młodych balet
nic ze Studia Tańca Artystycznego .Et iuda·, pod
opiecznych Integracyjnego Teatrzyku .Gniazdo· 
i uczniów Szko ł y Muzycznej J stopnia ze Starego 
Sącz" . (WW) 
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NA WSTĘPIE 

Ulotny wąglik 

Niedawno Stary Sacz stal sle or~el chwil~ t~matem num~r Jeden OiÓI. 
nopolsklch mediów. Szukające sensacji media przypuściły zmasowa· 

ny alak na wąglika. Jego ślad6w szukano wszędzie, a najbardziej w krowim 
wcieleniu, kt6re pOkrętnymi drogami miało dotrzeć ze Słowacji wprost do gro· 
du świętej KingI, a dokładniej, jak podały media, 'do jednej z rzatnl na te rę.. 

nie gminy Stary Sącz", 

WprawdzIe cał8 $prawa l'I)Iła nieco spólniona, bo ""'trop biednego pasoty" 
ta nabafiono Jakiś miesiąc wcześnieJ, ale I tak temat W)'dawał się Interesu· 
jący. Nic bowiem tak nIe wzbudza zainteresowanie dziennikarzy. jak śwleta 

krew, a wągl i k to choroba. kt6ra U ludzi wywoluJe c.zesto śmiertelne zakaie
nla. lak więc przystąplon() do akcji. Z Jednej strOJny kamery I dziennikarze, a l 
drugiaj nIeświadome niczego krowy I kordon ludz i w białych kitlaCh I mundu· 
rach policyjnych. W cllłej okolicy zapanowala blokada, ubojnię spacyflkowa· 
no I odseparowano od reszty świata. Zwierzęta zostały poddane obserwacji 
przez samego POwiat()wego lekarza weterynariI. Natomiast szef wszystkich 
szef6w, czyli w tym przypadku GI6wny lekarz Weterynarii zapewnleł publicz
nie, 1e slu1by policji osobiście zajęły się dozorowaniem zwierzęt. Kierowcy. 
którzy przyjechali po te zwierzęta musieli odejŚĆ się smakiem I zaczęli ko
czowaćjak stado dzikich sępów, Brakowało wprawdzie antyterrorystów, ale I 
tok naplę<;ie slegał() Z<lnltu. Niebezpieczny kilmet POdsycalł s.amlln\ernaucl, 
k tórzy dolal i kilka kropel dziegciu. W komentarzach ponownie na wieflch za· 
częły w~hodzlć dawne dUChy ·pamulally' , c.zy te1 nie do końca ekologiczne 
sposoby oczyszczania ścieków. Oostalo I le I krowom, które podobno pocrć· 
tują w SIanie urągającym Jakimkolwiek standardom. Na szczęście ta chwilo· 
wa W)'rwa w ;ryclorysle caleJ wsi wkr6tce przestała Interesował media. w~gll· 
ka w mlUle nie było, więc I tema t sam się zakończył. 

IKURIER STAJtOu,Dl!aU 

Wojciach Walł.zawekl 
..... u""I", Itu~ ... st.", ... dKkr.p 



I RAOA MIEJSKA W STARYM SĄCZU 

Większy zakres kompetencji dyrektorów 

Na 28 MSjI28 -'"la br, RIKIIo I d)'C"ę'kh " egglubc&lkc;1MtesozwalrOa-
MIe~ StarełG ~ podJ""a nla z Q9łI'It (lf81 ich pobiar8r\la; uchwale: 

m.In. uc"-" o powołaniu WGłC;lec:hIo nIa SWutu Ośrodka Pornoey SpoIeczneJ 
KllllpIQ IWltllnowIIko cIyNłrtonI Cen- w Suuym Sąr.:zu; Pf'llłocia _~minIJ 
llUm KultufJ l Srtuld Im.Mys.l. $ta- udzIeIIonIIo pomocy rTIlIteri8InIJ o charak
rym $4C:DI, MtomI_ na 29 aesłI 29 tera lIOCjIIin)m dl! uczniów zemlesz
~"'IIr.pOoIłtI:omJn.IiCI' •• " ka/)'I;f>'1II nor",.., Go"II.,. SIeIJ ~ •• 
........... -.unia _nk6w dla ""*'I' wIasnej ucł'tw!tIy l/517JfS RM l 
&mln..,..,.. placDw.k ~h, na 29.Cl6.2009 r.; zmiany własnej ucł'tw!tIy 
kt6rych t>t<We można ~ć do- XXUV22EV2012 RM Z 21.052012 r.; wy-
chody I samodzielnie (W1tdłu1 u.talo- clzietŻ8Wlenle nieruc:homookl fłI'UrllOwej 
."..,h _) nimI ~. tym sa_ w Starym Sąr.:zu; ustatena przystanków 
"'1'" ~no IoIIktM; kompetencji koITunikIIcyjny ~ (!la 
~tyd> pI ... i._ operatorów I pm..oboll6w. kIór)dI--

"'11 "tJOze~jesl:Gmin8 
W trakcie posiedzeń Ilunnistr:z J8cek Stary s.::z. warunk6w I Z8Md kOrlysta--

Lelek przedstirM!II jak za..sze obszef- na l t)Ch 00iektćw. orał USt8IenIe sta-
011 prezentacje - sprawozdania z CziaIa~ wek OPiat ze korz)<Sterie z niell: UlIicre--
noKi. F'okazywaI slajdy I mćwiI m.in . O nla or6C: .00 warzechy· w Gat>oolv I 
Inwes~ realiro:Jwan)oeh "" terenie .Na PoI&nIu:. w Pnysietnlc)' do katego-
gminy (stop:W ZOłW8rosowania pr&c). tak- riI drOc ~ ; ustalenIlo Ich pneOO-
fe t)Ch ~ przez .....o'1ioIy 16w;OdwoIlIOoi!oOllllpo:MOltnilldyrekto-
~. 1OJol)IS1;a1l)'Cł> łrodkacło PO- iti CenIn.om KlAury I Srn.oId Im. My SarI 
~ i aplikar;j&cłl O furd.tsle • St8rym SItczu. Nowy ltyrekIgr CXiS 
"" IIOIejne ~ orał omiO- ",,**,h Kapnik jest ~fem. zato. 
wlał wab>e ~a I I~ ~ I czIonkiem wtadz k1l1cu 0fi3 .... 
$OOI&ezno.kulWratr.e, )lIkie odbyły się w zacjj pozal~~h, m.In. Fundacji ROl-
ostatnim okręsie. Pmldatawił te! Ix>ga- loIICju Ziem G6rskich orazStowarzyszenIe 
ty ~ ~"łCh oIJchodóo, św;ęta LGD .BrarTlll Beskidu·, autorem lub 

~=w,=~'~ I ~~~e: 
do vdzieIu .. G01"IirQjcIl Obchodacł> Na- lIIoIoole kIku S;;"IOOU!dów w PC*J<frOo;>-
,ode ae>ś..ięta NIepodIrl!'" 'MI ,, :sdIodroiei Polsce. WSt:IóI ........ 0:11 
~0lIa z dZlItłaIrIośd mio:<fZy ).ol wczdniel z Centro.m KIAIry ~ 

sesjami przedstaMala tei ... zewod"j- )ąe m.In. 0IIJt0rski Festłwel MiIoVoik6w 
cząCII rady Ewa ZIelińska. Podróły II'rlygody .Bonawenture·, 

Wtokuot>rad 28>mrinierad!>POdjo:. Ne sesji 29 wrześnie br, RadlI pod~ 
la uchwały w $flf8Wie: zmian WIeIoIet:'Oej la ur:hw&Iy: w sprawie :mian pro&I>Oly 
Prop;lq f"r'I8r1$OW1!/ GnW'r/ Stary ~ ft"'~ I budżetu na rok toIe~ (Z 
(Ql ~ ~ nil 2012 rok; o.rwacI ... UIWOrZenIe akIIocIu ł"'SPO"ar-
~_IIO'" budowy drt'IIl w kwode ki ~O'al'·ttl I ,.pomocy1\-
20 t)'S. zł "" = GnW1y POOegrodzie; nansowej <110 powIi>W ... pokrycia gz. 
uthwI01enia .PrognImu wsp6IpIlICJI Grni-- !ów budowy diodo 'ka w Przysietnicy); w 
nyStary Sącz z .,.-ganlzac)llml po.z&i'ląOO- spnowle ffódeI dochod6w łfOOI8dzonych 
wyml oraz podmiotami wymienionymi w "" W)IdzleIooym rachunku lich przema. 
art. 3 ust. 3 ustawy o dzIHIlnośd pożyt- czenia orał sposobu I trybu sporządz&-
Iw pubIIcZI. I o -..oIonI.ao'III na rok nIa pIanOw ftnansowych w ~ 
20U oI<reśIenia zasad ptryZNIWafIia I piacÓfIk8Ch ~ od 1 styCZnia 
odpIatnołd za usłICI opIeIwt\czel zas.a- 2013 r~. sprawie ~ia pę. 

• KURIER. I ,~··,,-", 
STAROSĄDECKI =" ...... -..-.. Radak.J_ nie POftOłI od_ 

powled.laln"'.1 .a treść 
• • ml . ... ,.nyeh r.~lam. 

~-,.......... .. _-- ......... _" ...... ....... 
--. ...... 

M.Ietlalo.. nl . .. m/i"lo-
IIJC~ _ak.j. ni . ..... .. _ 

Re<lakoJa . .. 1' ''&8 l obie 
pr ..... do . ctyeJ I n. <IO, •• _ 

, nych "",laol.16w . 

'KUItIIIt STAROSĄ!)ICIO 

00 n~ gruntOW)'Ch pod 1st
nie~ PrłOte, wydDerfawlenla przez 
Tal,lron PoIsI<8 Ener&la (stacje tralo) nie
ruct>oonoki orał zamiany nIIIruchomo-
6cI ~ tN lW\ąlkII l pmłlóe
Ilem trasy łcie.!Id /O ato "ej) w Starym 
~ .. !op'Bwie wydzIerta"Ioo,,,,, pru:z 
hurtowrOt SAM-OlEM Cl't6ci nIe<vo;ho
mołd w Starym Sączu; w łPlflwIe wynł
!!linia zgody "" sprzedosi noan..ooł'>omości 
poIo.!onej .. Starym Sączu (cele lI5Iugo-
we~ w sprawie ~ (lo 0prl>C0-
wa .... ~;ew:: pia"", ~ 
lIlWlItoIe i>f;lIeSb ... o""", .Miasto Stary 
Sotc:l • Plan Nr 2~ w ~ ~ 
pIerót Od projektu oPS w Starym SItczu 
I ~ wkIadOJ ''-'.1'!>irlY 
NI)eeo reaIilację w l<Itac:ł1 2013 • 2015 
oraz w eprawil ustanowienia pomnika 
przyrOO)' .Grusza Wanda· (150 letnie-
10 drlIIIWII o śr. 300 an ~ .. -, 

v.tześnIaI. tadny powiatowy Marian 
Kuczaj (pnew. Komósji ~ I Spor
tu) ~ Burmistr1Dwt I D"ek!u<>
wi GlmI'll$Kn ojecylji o Uf\IeI'Iom1eniu w 
l'I'IIeścIe Slatkars!<ielO Ośrodka ~ne-
10 k111O\Oo'B1"oeiO pruz ""~1tIe wf i 
trenar1I .lanu$za Pasiuta (w G~l,lm 
im. JulIus.ze SIowa<.i<iee>, I tak1lo U
'*'"~ m.Mao1ISkJo. 
~ ",o. OOlO'/j'TTO pnez PO
w\aU. ~ ~ GarbIIcz. lOItys 
Gatooria, 0p0Wiadi>I o ~ wizy
de deIepcji wsi IUClIIIó'N I lIIIUCZ)deIi 
miejscowej szko!y oraz Innych 0IÓb do
rosIyc/» w węgierskim KoseJ, ~ repre
~ S-..oM ~ I~. 
Pod4ęIo;; ..... ia od zestępey przewod
~ rtOctt MatIane Usa. ze prace 
wykonane przez MZGK przy ocIIlOAle 
nIu .PtmnJ\a 0IIaf n Wcinr ŚOo1Mawej., 
otnymał dyr. Ryszard Nleldk. ~ 
es llvfmIstrza Kazimier:z Gizlckll ,kart)-
nik Stani:sl8wa Hodorawicz przed$tawi~ 
Informacje o pozytywnym pr~I:1 J wy
konanie bud!etu grr>iny ze I pOL 2012 r_ 
lo lo$ztaItOwaniu !Iii:...teIoIełnIej pn;lfJ>O
l'I~ (RI<) 

Liczba, która cieszy 

" ~ 26 

l)W odnowiono 2 fuOO..oszy SPOr 
lecznych zabytkow)o::h pomników 

""gtObnyeh "" cmeota rzaeto .. Sili
rym Sączu w latach 2OQ6.2012. 



Pieniądze z kwesty 
policzone 
Kwestujący 1 listopada 2012 roku na cmentarzach w Starym Sączu 
zebrali 8 tys. 680 złotych. W kweśc ie wzi ~ło udział 19 osób z Towa
rzystwa Miłośników Starego Sącza oraz miodzie:' z Prywatnego Gim
nazjum, Gimnazjum Im. Jul iusza Słowackiego I Liceum Ogólnokształ
cącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu. 

R"I'SlAROKUMOR 

Rozliczenia dokonano w piątek 2 
I ~topada 2012 r. w Muzeum Re· 
gionalnym • informuj e Andrzej 

Długosz prezes TMSS. - W kweście bra· 
li udział: Jolanta Czech. Karol Hopek, 
Wojcieeh Setlak. Kazim ierz Gizick i. Mał· 
gorzata Wilusz·KOłdras. Ewa Zielińska , 
Jacek Lelek. Marian Gargulca. Sławomi r 
Szczepaniak. Andrzej Rams. Paweł 8ro· 
niszeWSki. Adam G6rski , Andrzej Soj ka. 
Marek Sku la, IgnacY Kurowski, Marian 
Kuczaj. Agata Godawska _ N icpońska. 

Ewa Zięba, Zofia Kucharska . Kwestujijcym towarzyszyla młodziet z I l iceum 
Ogólnoksztako<lcego w Starym S<!czu, z Prywatnego Gimnazjum w Starym Są· 
ClU oraz Gimnazjum Im. Juliusza Słowackiego w Starym SąClU: Angelika Pisz· 
Clek. Ewe lina Sied larz. Kinga Stec. Sylwia Sikora. Agn ieszka KubowiCl. Marla 
!;mierciak . Sebastia n Bator. Agn ieszka Kałlclecka . Mateusz Pa lonek. Gabriela 
Wi lczyńska. Barbara To ka~zyk. Kat8rzYrl8 Witowska. Dominika pjszczek. Kin· 
ga Skoczeń. Magdalena Micha lak. Mateusz Pierzchala. Robert Dlesiak. Domini· 
ka Wójc ik. Gabriela Tokarz. An na Wojnarowska. Aleksandra Wokacz. Dominika 
Ostr6wka. Małgorzata Wojslaw. Mateusz Kowalczyk. M ichał Pawlik. Pau lina Sy· 
jud. Izabela Mordarska. Agata Wąchała. Justyna Cftak . Jakub Smoter. Kasper 
Jan ik. Towarzystwo składa gorące podziękowania osobom kwestującym OraZ 
asystującej młodzieży szkoł nej. 

Protok61 podliczenia pieniędzy. które t ramy do puszek kwestujących sporzą· 
dz~a kom isja w składzie: Jolanta Młodkowska·Cze.:h. Andrzej Długosz. Magda· 
lena Frytlewicz. Adam Górski, Ignacy KuroWSki i Paweł Broniszewski. Zebrano 
w sumie 8 .680.00 złotych. a w pojedynczych puszkach znajdowało si ę 0Il Ok. 
250 złotych do ponad tysłąca złotych. W protokole podkreśłono. te efekty kwe· 
sty zależały 0Il miejsca kwestowania Oraz 0Il pory dnia. Pieniądze zbierane 0Il 
kilku lat we WszyStkich !;wietych przeznaClne są na renowacje wytypowanych 
nagrobkOw. 

Warto wiedzieć 

WIa1acłl 2006 . 2012 odnowiono 
z furdI.Iszy spoIeClnych 26 za· 

bytkowych pomników nagrobnych na 
cmentarz<d1 w Starym S<!czu. Tawa· 
flyS(WO Miłośników Starego &jcza 
koordynujące z~ PieniedZ\' na 
cmentarzach (starym I nowym) we 
WsZ\'SlkiCh $więt)'Cll ~ na te 
prace "Ol sumie 41.070 zł. 

W 2012 r. odnowiono nastepują
re pomniki . nagrobkI: Antoniego Wf. 
ŚI1lowsl<lego. J6refa F'aslu1a. ~ 
mity I'rlybytskiej. Romusia t ucl<iego 
(na starym cmentarzu) oraz Francisz· 
ka )apola . Marii z Pawlikowskich Pa· 
siutowej. dr Wladysława Ochockiego 
(na nowym cmefltarru). Renowa~ 
pnep(()wdzlala flrma ART - Stec z 
Nowego Sącza. całMwity koszt prac 
9.900 zł. 

• KURIER !iTAROSĄIlI!Cki 

INFORMACJE Z REGIONU 

Platforma wjdokowa 

Obecn ie trweJ .. Intensywn e pra ce 
zwillIzana z rewlt. Uucjlll M lej l kleJ 
GliF)'. 

, , ) 
"~, o 

, , , 
W ra mach zadania zostaną wykonane 
ścieżki space(()we. ławki oraz platfor
ma z widokiem na Stary Sącz I okoli
ce. Inwestycja jest realizowana w ra
mach tzw. Maty<;:h Projektów Lokalnej 
Grupy Działania Bramy Beskidu. Pla
nowany czas real izacji projektu 10 gru
dZ>eń 2012 fok. (WW) 

Stary I Nowy Sącz w 
jednej ikonografij 

12pddZLarnLka w Muzaum Re· 
&lonalnym w Sta rym SIIICZU 

odbyłl lilii PIOmOCJ I dwóch pub ll · 
kacjl: . Ikono, rafle Sta.e, o INow. · 
' o SIICZa" I . Gallcj a Mleczy,ławl 
Orłowicz. wl ak p6! nlaj '. wyd anych 
przez Muzeum Ok~,owe w Nowym 
SIIICZU. 

Na promocję zapraszal i i wspólnie 
przyjmowali gości : Anclrzej Długosz 
prezes Towarzystwa Miłośników Sta
rego Sącza. Jednocześnie szef Mu
zeum RegiOnalnego I RObert !;Iusarek 
dyrektor Muzeum Ol<regowego w No
wym Sączu. O swojej pracy nad dwo
ma niezwykle cieka"'Ymi i oryginalny. 
mi wydawn ictwami nowosądeckiego 

muzeum opr6cz R. !;Iusarka opow",da
li m.In.: Zofta Pul it (Z-<:8 dyrektora). Ma· 
r", Ma~inowska. Edyta Ross·Pazdyk. 
Barbara Szafran I Piotr Drotdzi k. Sta· 
ry Sącz reprezentowa li na spotka nłu 
m.In. historycy I miłośnicy miasta. w 
tym: Antoni Radecki nestor stowarzy· 
szenla. Ewa Ziel ińska przewodnicząca 
Rady Miej skiej. Jacek lelek b<JrmiS1rz 
Starego Sącza. Kazimierz Gizicki za· 
stępca burmistrza. a w dy$kusji zttierał 
J:łoS m. in. pro!. Józef W<ljnarowski. W 
_Ikonografii..: są m.in. pozyeje ze zbio
rów starosą(łeckiego kLas>toru Klary
sek i muzeum. (RK) 



• iOf!.." INFORMACJE Z REGIONU 

Z lawy poselskiej ... 

w~_ 

mentamej po;:.. 
set Marian C)M _ 

czynny l.Idlia! w 
posled~eniach 
Komioji Infut
struktL>:y CII'al: 

""""""'" , n.ą pocI<om~ 

sjacłl specjaln)dl ds. lIansportU 101-
niczego i gospodaM morskiej, p:xI
komi$ji stalej ds_ buc10wniclwa oraz 
gospodal1ó przestnęnnej I miesz.. 
kar>i<:>wej, a takle pocI<omisji stałej 
ds. transportu d«.>gOwegO i drogo
wnictwa_ WciąZ ~ czlonkiem 
Komsji Mniej:sl<lści Narodow)dl i 
Etn~. Duto LJWagi p()ŚwieCa 
osta\[j()spraY«)Il1 regi()nu. Wynikiem 
rom>ÓI'/ i konsultacji SIaIy się skier0-
wane 00 ~ Ministrów 
inte< pelacje CII'al: ~ lJI)S(ł
skie. Poseł Marian C)'ro/I poOOjm<>
w:ałslę ~rą w sprawach: inter_ 
pretIKj niel<!ÓI)dI prrepisÓW ustawy 
O publicznym \IarISj)OI'Cie drogcN;ym, 
zabezpieczania te<eoów osuwisko
wych zklkaIirowan)'ch w pobliżu dn5g 
~. zabudawy i ~ 
pOisI<jch uzd roMsk. wpisÓw 00 Cen
trahej Ewidencji i Inf~i O dzia
lalnoś<:i gospodarczej, zmiao:l obsługi 
petenta w oddziaŁach zus. popyia
ryzac.:ji idei cmerrtalZ)l .....,;ennych za
chodniej Gali<.j. 
WoeIe LJWagi przyI<L>Ia ostatnio spra
wa pIan()wanej li<widacj Karp/ICI<je. 
goOOdli<łlu Straż)' Granicznej. WI)m 
temacie, klóry lJ()SI)i uzna! za pri<>ry
terow,r. wystOSOWał interpelao;ję W
selską do Ministra ~aw Węwnętrz
nych pana Jacka Cio:::hockiego. B)ł 10 
glos wspięfający wzymanie oddoo
lu KOSG w ~ Sączu· Tej samej 
kwestii ~ ~ posie
dzenie Małopolskiego Zespołu ParIa· 
mentarnego w dniu 5 listopOOa b§., 
pe>święcooe problemowi KOSG i spo
sobom Z8jlObiegnięcia procesowi li
kwKIacji, w którym pOseł wziął ud2iaI. 
F\lnadto pOse/ MarianC)Wń ~ł 
CII'al: ~ M ~ Marszałka Sejmu 
oświaa;zęnia posęIsI<ie, ~ 
region Sół(Iecł<i i wame W)'Ja1ZMia. 
w tym: 90 . lecia amatorskiego Te· 
atru RoboI:rVcI:'ego w Nowym Sączu. 
Jubileuslu 60 - lecia dliaIahośd Pa
Iacu MłodzieŻ)' w Nowym Sączu. 110 
<OCUIOcy urodzYl Jana Woktora Kiępu

ry, <.ftWOOeOia ~ Parku 

"'-""""" 

J 
Aktualizacja StrategII 
Rozwoju 

W
ponledZlałek 5 listopada br. w 
siedzibie Urz$du Miejskiego w 

Starym Sączu odbyła si, Sesja Stra
teglema w ramach weryfikacji I ak
tualizacji Strategii R<>zwoju Minia I 
Gminy Siary Sącz. 

Działanta zW<ązane z budową Strategii 
R~ju Miasta i Gminy Stary Sącz na 
lata 2013-2020 prowadzone są dzię· 
ki finansowaniu Z Programu Operacyj· 
nego Kapital Ludzki, Działanie 5.2.1 w 
ra mach projekW .Nowosądecka Aka
demia Samorządowa-. Ookument jęst 
merytorycznie pi lotowany w MaIOl)OI· 
sIIim Instytucie Samorządu TerytOrial
nego I Administracji w Krakowi ę. Pra-
00 dotycZące weryfikacji I aktualilacji 
Strategii Rozwoju Miasta I Gminy Sta
ry Sącz polegają na identyfikacji celów 
i k luczowych zadań, mających zapew
nić długOfalOwy rozw{lj gospodarczy 
Of3Z realizację aSlliracjl spoteczoo· 
śd l<>kalnaj. Celem tych prac jest po
wiązanie zadań określonych w strate
gii z wyznaczonymi celami zawartymi 
w dokumentach QPeracyjnych szcze. 
bla krajowego i regionalnego. A dzięki 
temu zwiekszenie szans Gminy na po
zyskanie zewnętrznych środków ftnan
scwych. Istotnym zamierzeniem jest 
te! zawarcie w strategii odpowie<.W na 
potrzeby oraz oczekiwania mieslkań. 
ców Gminy Stary Sącz · w sesji wzięły 
udział wladze Gminy, pracownicy mery· 
torycznl Urzędu Miejskiego orazgośde 
- liderZy klkalnej ~cznoścl, kt6rzy 
zostali zaproszen i do zespołu robocze· 
go pod nazwą Konwentu Strategiczne
go, weryfikującego założenia Strategii. 
(RK) 

Nagrody dla nauczycieli 

ZOkaz]1 Dnia Edukacji Narodowej 
burmistrz Jacek Lelek prZyznał 

I w'ę('Zył nagrody 39 pracownikom 
placówek oświatowych, dla k t6rych 
o,pnem prowadząC)'m jest Gmina 
Sta, y Sącz. 

U rocz)'Stość wręczenia okolicznościo
wych listów gratulacyjnych I nag,ód 
pieniężnych odbyła się w Sokole w 
poniedziałek 15 paidziemika, Brali w 
niej udziltl dyrektorzy i nauCZyC;ele: 
przedszkola gminnego, szkól podsta
wowych i gimna<jów oraz zaproszeni 
na tę uroczyst<>!ć nauczyciele. kt6rzy 
JW: nię wykonuj",- zawodu. Gości witał 
gospodarz Sokoła· dyrektor CKiS WoJ-

OkUR łER STAJKISĄDECIO 

cie.:h KMpik. Wyróżnionych honoro
wał burmistrz Jacek lelek w asyście 
Barbary Porębsklej dyrektor Zespołu 
Obsługi Finansowo - Administracyj
nej Szkól w Starym Sączu. ~r6tce 
wypełniła się niemal cała scena. Prze· 
mawiał burmistrz oraz pOSeł Marian 
Cycoń. a w imieniu nauczycieli dyrek
tor starOS<ldeckiego Gimnazjum Sta
nisław Majca. Pótn iej były jes~czę pa
miątkowe zdjęcia i bankięt. 
Wcześn iej odbyt sie koncert Orkiestry 
Reprezentacyjnej Straty Gnonlcznej 
pod dyr. majora Leszka MiecV<(lWSk ię· 
go. PograniczniC)' zaprezentowal i s ie 
jak zawsze znakomicie. Śpiewali solo 
i w duetach: Natalia Zabrzeska, Wa
clawWaclawiak i Tomasz Jarosz. (RKl 

Zmiana organizacji ruchu 
w centrum Starego Sącza 

BurmlStr:z Starego ~eza Informu
je. Ii n~t~plła zmiana stalej or

ganizacji ruchu w centrum miasta. 
Ootyczy ona zakazu wjllZdu pojazdów 
O rzeczywistej ma$le całkowitej po
nad 10 ton w ciągu ulic Jana Pawia tl 
(od skrzyiowanla z ul. Pod Ogrodami 
do Rynku) I SlelaM Batorego. 

Zakaz wjazdu nla dotyczy właścicie l i 
posesji i Zaopatrlenia na terenie mia
sta Stary Sącz oraz autobusów. Droga 
wojew6dv<a nr 969 (DW969) lącząca 
Nowy Targ ze Starym Sączem od od· 
dania do utytkowania obwodnicy Po
degrodzia w 2011 roku wraz z obwod
nicą starosądecką oddaną do użytku 
w 2009 roku zmien~a prze blag i mija 
centra Starego Sącza I Podegrodzia. 
Przebieg m.sy: rondo Jana Pawła II w 
Nowym Targu· mOSt nad Dunajcem· 
Czorsztyn. most nad Krnnicą - rondo 
Krościenko nad Dunajcem. most nad 
Krośnicą - most nad Kamienicą - Za
blzet· rondo Naszacowice - most nad 
Jastrzębi klem - rondo Naszacowicę • 
most nad Słomką· most nad Gostwi. 
czanką - rondo Brzezna • most św. Kin· 
gi. władukt nad linią kolejową - rondo 
Jana Pawła II w Starym Sączu. (RK) 



ProjektOirod .... ...........,.S~J w Starym s.:zu 

Aktywność w grodzie Kingi 
Dobiega końca piąta edycja projektu finansowanego przez Unię Euro
pejską w ramach Europejskiego FunduU\l Społecmego wCzas na ak
tywnośt w Grodzie Kingiw. Organizatorem projektu jest st.'!rosądecki 
Ośrodek Pomocy SpoIeunej. W bieżącym roku zaangatowano at 50 
uc:r:estników, co .tanowi niema~ o.i'l'3nlęcie :r:ważywo:r:y, te w pie~j 
edycji w roku 2008 aktywizowano 12 beneficjentów. 

FRANCISZEJ(TUDAI 

Prołram ,Czas na aktywność w Gro
dzie Kingi ' moina c~araktęfyzować 
dużą ilością formaln~ch liczb I stet~
st~k, ale jak wygląda on z punku wi
dzenia osoby biorącej w nim udział. 
Pani Jola zgodziła się podzielić swo
Imi uwagami. 

Zgłaszając swój udzial w projekcie 
miala pewne wątpliwoŚCi. Jako matka 
trójki dzieci nie byla początkowo pew
na ClY znajdzie czas na uaeslnictwo 
w zajęciach. _Domowe obowiązk i , po
moc dzieciom w nauce oraz inne co
dzienne sprawunki pochłan iają bez 
reszty. To taki etat, którego zapłatą 
jest uśmioch dzied<a - zresztą bez
cenny" - relacjonuje pani Jola. Należy 
dodać, że nasza rozmówczyni jest sb· 
solW<!ntką studiów wyższych i jej ocze· 
kiwania szły w kierunku rozszerzen ia 
wcześniej zdobytych kompetencji. Jak 
WSpOmina - pewien sceptycyzm brał 
się Stąd, że pOdobne prlliekly są w 
WięksZoŚCi skierowane do os6b długo
Irw<lle bezrobotnych i Z niskimi kwali
fikacjami. Mil)'m UlsI<oczeniem bylo 
to, że organiUltorzy .Czasu na aktyw
ność· wy\IaUlli dużą elastyczność w 
doborze indywidualnej ścieżki eduka· 
cji. Wten SpOSÓb oferta kursów projek. 
tu pOszerzyla się O szkolenie z zakresu 
profesjonalnej obsługi komputerowe-

go programu Autocad przeznacZ<Jnego 
dla architektów i konstr\JktorÓW. 

Artur Kolas - pracownik merytorycz· 
llY projektu podkreśra, że w dobie duo 
żej różnorodnoŚCI ofert edukacyjnych, 
przewagę osiągają te. które IndywidU
alnie traHaJą w oczekiwania I predys
pOzycje OSOby. Nie chodzi tu tylko o 
Ulpelnienle lisly. ale o faktyczną pO
moc. klćra będzie miała wymierne k0-
rzyści w przyslł<lśCi. Warto podkreślić, 
że działania te prowadzone są przez 
jednoslke publ iczną (OśfOdek Pomocy 
Społec.!1lej), a le niejednokrotnie mają 
renome nieefektywnyCh, t)iurokratycz· 
nych Instytucji. 

Pani Jolll brała tllkze udział w kursach 
relacj i społecznych: pOprawy komuni_ 
kacji, autoprezentacji. treningach in_ 
terpe rsona lnych. Bardzo cenne były 
dra niej indywidualne konsultacje z 
doradcą zawodowym, zwłaszcza zaJę
cia dOlyczące pn:ygotowania ClI. Jak 
relacjonuje nie byla do tej pOry świa
doma. ja~ wieie rzeczy może wyekspo
nować w swoim !y<; iorysie. klćre mogą 
przemawiać na jej korzyść u potencjal
nych praCOdawców. Najwałniejsze, 
że udział w projekcie byl cenn,,! lek
cją I nie ma poczucia zmarnowanego 
=w. 

' KURIER 5TAROSĄDI!CKI 

E-learnlng Powiatu 
Nowosądeckiego 

Powl.t Nowo.~deckl zakończył 
reałłncję projektu rozbudowy I 
wypotażenla tzkó! nwodowycll, 
dla których j .. t or,anem pro
wad."cym I ..... choml! ,platfo.
mę .-łeamln,· do ksua/cenla 
n. odl"łolć w ramach PołudnIo
womałopolskiej Sieci Edukacji 
Zawodowej, 

Projekl dotyczył poprawy bazy lo· 
kalowej i wyposażenia szk6ł zawo· 
dowych prowadzonych przez Po
wiat Nowosądecki, kształcącyc h w 
kierunkaCh: budownictwo {Zesp6ł 
Szkól ponadgimnazjalnych Sta
rym Sąauj hotelarstwo (Zespól 
Szkól Ponadgimnazjalnych w Kryni
r;y Zdrój) i technologia drewna (Ze
spół Szkół Zawodowych w Grybo
wiej. Ponadto w ramach projekW 
utworzono Centrum Edukacji Zdal
neJ wraz z uruchomieniem Punktów 
Kształce nia na Odleglość w: Mar
cinkowicach (CKUiP w Nawojowej 
Oddział Zamiejscowy w Marcinko
wicach). lącku (Zespół Szkół), Sta· 
rym Sączu (Zespół Szkół Ponadgim· 
nazjelnych), GrybOwie (Zespół Szk6ł 
Zawodowych), Krynicy Zdrój (Ze
spól S.kOł Ponadgimnazjalnychi, 
Podegrodz iu (Zespól Szkól) Tęgo
borzy (Zespół Szkół Ponadgimn.jal
nych). W ramach projektu Powiat 
Nowosądecki lIruchom~ zakupio
ną w ramach projektu platformę do 
kształ<:enla na odległość. Za pomo
cą platformy możliwe jest prowa
dzenie kSZlałcenia ustawicznego w 
formach pOzaSZkolnych z wykorzy
Sianiem teChnik i melod ~sztalce
nia na odleglo~. Platforma dostęp
najeS! na slronie _w.e-Iearnln,. 
powlat-n s_pl. 

Platforma służ)'Ć bedzie jako fo 
rum wymiany doświadczeń w za
kresie kształcenia zawodowego i 
ustawicznego. koordynacji wymiany 
kadr pomiędzy ośrodkami, intensy· 
Hkacjl wykorzystania ośrodków eg
zaminacyjnych oraz promocji edu
kacji zawodowej. Jednocześnie 
w ramach utworzonych Punkt6w 
KSztałcenia na Odległość. miesz· 
kańr;y powiatu mogą nieodplatnie 
skorzysiać Z bazy informalycznej i 
multimedialnej stulllcej kształce
niu na odległQść. (RK) 



INfORMACJE Z REGIONU 

Niepodległość cenniejsza niż życie 
Tegoroczne obchody 94. I"QUni(yod~yskania przez PoJs~ niepodlegioki rozpoczęły się już 9 listopada, kie' 
dy to odbył się bieg niepodległokiowy oru rnleoky ukojny przegląd pieśni patriotyanych w starosądec
klm Sokole. Ważną u.ękią patriotyu.ny(h obchodOw były Msze św. za OJu.yznę odprawione 11 listopada w 
Go/kowlcach Górnych I w Starym S'tCZu. Przed pOmnikami I ob~1I5kaml upamlętniaj'lcyml bohaterów czynu 
~bTOJnegO odbyły się apele poległych, składano wleń(e I wiązanki kwIatOw. 

WOJCIECłI WAlJSZEWSI(l 

W
Starym Sączu u roc:ryslą 

Mu'ł ŚwlęUII w Intencji OJ· 
czyzny celebrowali ks. pra· 

łe t Merek Tabor I ks. pulkownlk Au· 
lustyn Ozlęglel. Homilie wyg1os~ ks. 
Michał Wójcik. 8 litu rgię W200gac~ 
Chór Parafta lny I MiędzySzkolna Orkie· 
stra Dęta pod kierownictwem Stani· 
slawa Dąbrowskiego. Po EucharyStii. 
w długim pochodzie delegacje wiad. 
samorządowych, Ofeanlzacjl I zwią.· 
ków kombatanckich, stowar:rySzeń. 
slIaiaey z Karpackfego Oddzialu Stra
ty Granicznej. poczty sztandarowe. 
hufce pracy I wielu mieszkariców gmi. 

ny Udało się na oowy cmentarz. pod 
pomnik poświęcony pamięCi żołnierzy 
II wojny światowej. OkoliClnościowe 
przemówienie wygtos~ oormi$tn: Sta
rego Sącza Jace~ lelek, kt6re publiku' 
Jemy obok w całości. 

Przed pomnikami stały warty honOfO' 
we Straty GraniczneJ. apele polegiych 
prowadz~ starszy chorąty sztabowy 
SG Józef Szabla. Przywolal w nim nie 
tylkO starosądeckich żoInlerzy I I II 
woJny światoweJ. ale I ofiary zbrodni 
kOmuniMycznych I poległych w Kat)' 
niu. za których modlitwę odm6wlł ks. 

n:URIER stAROSĄDł!CKI 

proboszcz Marek Tebor_ w podniOSłej 

chwili. grupę osób oddających hokI 
tKlhaterom narodowym plOWlldz~ po.. 
sel Marian Cycoli. Narodowych boha· 
te rów uczczono pod 4 pomnikami: f>o. 
wstańców Stycznklwych. Bohaterom I 
I II wojny Światowej oraz pod pomni· 
kiem Golgota Wschodu. 

Po POłudniu kilkadziesiąt osób wrlęlo 
udli~ł w otwartym. wspólnym śpiewa· 
nlu pieśni patriotycznych w "Marysleń· 
ce". lon nadawa li: Joanna UstarbOw· 
ska·Oulka I Stanisław Ouii<8 ze szkoły 
muzycznej w Starym Sączu _ 

I 



łKURIER STAROIĄDECKi 

Pil nIe Poślel 

Czcltodny Ksl,t a P'II'lI cla' 

Drodzy M/aszkancy MI .. !" I Gm/· 
IIY SllIry S lIClI 

J,weśmy dzisiaj lulaj, bo jesteSmY 
Polakami. Przyszli~my wtaj, bo wie
my I czujemy to, m nie jesteśmy 
przypad~ową zbieraniną ludzi, are 
dumnym. 60 milionowym Narodem 
o ponad IySi.1cletniej n/sroril. ~wia· 
domym swojej wllrtości. Jesteśmy 

Narodem, ~tórego dzieje ZBpisały 
się kartami świetności I chwały, ale 
I ciemne) nocy n/ewoll. Ale jesteśmy 
Narodem, kt6ry nigdy się nie poddal 
niewoli i nie zrezygnowal z najwyi
uej wartości. ja~ą jest wolnoS~. 

Jesteśmy WlaJ, na cman!arzu, bo 
czujemy ogromną wdl/fcznOŚ~ dla 
tyCh, kt6rzy 116m tę wolność swoją 
I<twkl I o~arą swego często bardzo 
m/odego życia wywalczyli. 

MiloU: Ojczyzny zaczyna się od milo
śc/ do swoich rodziców. rodzenstwa. 
sąsiadów. Do naszej m<llej DlczY' 
UIY, ~t6ra jest Miasto I GmIna Sta
ry Sącz. w dziejach naszego miasta. 
a 10 mIejsce jest lego najlepszym 
dowodem, nie zabrakło było wielu, 
kt6rych patriotyzm I umilowanie Oj
c.zr-;tego Kraju doprowadzlly do naj
wyiszeJ ofiary. Winniśmy im pamięć 
i cześtl Ale tei robowią;wn/e; k;h 
ofiary nie WOlno nam zmamowat. 

Dz~. tyjąc w wolnej PoJsce. kt6rn 
byłą marzeniem dziesiątek pokoleń 
PoJak6w. mamy ogromny moralny 
obowląze~ budowania spraWiedli
wego. opartego na zasadach soli
darności spo/eczneJ. nowoczesnego 
Państwa. w którym jest miejsce dla 
WSlys!~ich. Potrzeba Mm mądre

go. dobrego prawa. mądrych wladz. 
sprawiedliwych sądów ale tei soli
damoścll jednOŚ(;i ceiuli nie znie · 
c/lecajmy się patrząc na Warsza
wę. skąd pr~ez ~rodk/ masowego 
pr~kaIU d<Jchod.al do nas gorsz.,
ce obrazy l kolejnych odsIon wojny 
POISko-pOI$~ieJ. Tu, w naszej malej 
Ojczyinie, źrPlce) od zawsze warto-. 
ściami Bóg Honor OjczYl1lll. buduj· 
my od podstaw przyszJość PoJski dla 
nas ; dla naszych dzieCi. Boie, B/o_ 
goslaw PoJscel 

Jacek lelek 
Burml.tr~ Stlllllło SllCU 



...... taJ. noW)' film o ksltdZU JCNioflto ,,"hll_ 

Jego oczami 

WStarym Sączu kręcone były 

scany do nowego "Imu o 
ks. Ilrof. J6la"e TIschnerza. 

Najpierw ekipa pDd kierunkiem au· 
tora scenariusza. rei~ara I Ilrodu· 
centa w Jednej o~oble Szymona J. 
Wr6bla w dniu 4 pafdzlemlka br. wl· 
zytowała mlej5c~ pl~n6w kolejno w 
klasztorze Sióstr Klarysek 1 Muzaum 
Księdza Jonfe Tischnera na piętrze 
. Dom ... na Dołkach'. 

Panowie w trakcie zwiedzania zdra
dzili klika faktów dotYCZll.cych fi lmu. 
Tytul ,Jego oczami', produkcja jak to 
określili ,niezaletna·, patronuje bur
mistrz Żywca; sceny kręcone będą 
na Podhalu. w Starym Sączu. Krako· 
wic I na Żywiecczyźnle. Film będzie 
Inny nii dotychczasowe. Nie będzie 
materiał6w arChiwalnych tylkO teraź' 
nlejszość I to co pozostaro z dziela 
ks. Tischnera 12 la t po Jego śmlar· 
cI. Głównym bohaterem fi lmu będzla 
brat ksiedza Kazimierz Tischner. któ
ry bedzie oprowadzał po miejscach 
drogich ks. Profesorowi li za razem 
gdzie trwa żywa pam i ęć o Nim. Jed
nym z takich miejsc jest właśnie Sta
ry Sącz. 
Hlpa umówiła się na Zdjęcia la 10 
dni. Jeszcze przed tym gościj kierowo 
nik produkcji Łukasz Wójcik, który 
omówił logistykę związaną z ~Imem 
I potwierdził krę<;enie filmu w dniu 
19 paMziemika. Zdjęcia z udziałam 
Kazimierza Tischnera rea lizowane 
był~ w ~ośeiele Sióstr Kl8rysek. Eki· 
pa przyjechala dO naszego miasta z 
opóinieniem. gdyl w restauracj i ho· 
telowej zas~a! I< ~charz I nie mial kto 
przygotować śniadania. Rozpoczęto 
pierwsze kadry we wnętrzu kościo
ła TrójCY Świętej. Tu współuczest· 
nłczyła młodzlet z zespołu pieśn i I 
tańca Starosądeczanie. Profesjonal
ne kamery. duie I moce światła, ftl_ 
try ochraniające przestrzeń przed 
Silnym świaUem I wlasny agregat prą· 
dotwórczy. Dwa samOChody ze sprz,,· 
lem Ie<:hnlcznym plU5 dwa osobowe 
dla ekipy: olleratorzy. oŚwletlenio· 
wiec. montazysta I asystencI. 
Wewnątrz kośeiQła realizatorzy nlmu 

musieli skorzystać z pomocy Jednej 
z sióstr klarysek gdyt scena wyma
gała oświetlenia czcści klauzurowej _ 
Potem przystąpiono do plenerów na 
dziedzi ńcu klasztornym. Tu nieprze
widziany przestój. W kadrze sceny 
znajdował się samochód księdza. 
który przyjechal na spowIedź sióstr I 
trzeba było czekać aż skończy. 
Po połudn iu ekipa przeniosła Si" 
do rynku gdzie kręcona była scena 
przed .Domem na Dołkach'. Tutaj 
.oczyścić kadr' pomogli policjanci 
l miejscowego Komlsarjatu. Kolej· 
ne miejsce to Muzeum Księdza TI· 
schnera. Wchodlllcego dO muzeum 
Kaz imie.-.:a Tischnera witam osob i
ŚC ie w sieni I następnie prlechodll. 
my na główną salę I tam oglądamy 
blogranczną ekspozycJę_ Towarzyszą 

nam dwie panie statystki. Jedno uję· 
cie. drugie I Jeszcze jedno .szybclej" 
w końCu zadowolenie oJ)eratorów 
Krzysztofa Kalisza I Dawida Wojtyly. 
I j eszcze (jw le sceny z udziałem tylkO 
Kazimierza Tischnera: w zrekonstru· 

" .. 
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owanym pokoju OraZ na klatce scho· 
dowej. Wszędzla porozkładanysprzęt 
specjalistyczny I kable. 
Po godzinie 17-teJ kon ie<: ftlmowa· 
nia ale nie koniec pracy. Aparaturę I 
sprzęt należy poskładać I wn ldć do 
parkujących na dziedzińcu muzeal
nym samochod6w. Opuszcza już plan 
Kazimierz TIschner musi dojecha~ do 
Łopusz oej. 
Na koniec jeszcze ~rót~a rozmowa l 
realizatoramI. Film będzie gotowy na 
IlOCZąt k u przyszłego roku. W Imieniu 
całego Towarzystwa M~ośnlków Sta· 
rego Sącza zapraszam twćrc6w na 
pokaz premierowy na marzec z oka· 
zji 82 urod.<ln ks. Józefa TIschnera. 
Otr~ymuje potwlerd~enle przyjęcia 
zaproszenia. 
Wielka to dla nas radość I zaszczyt. 
że zdjęcia do lego ~Imu kręcone były 
w naszym mu~eum i w naszym mie· 
ścle. Jest to t.-.:ecl ftlm dokumental
nyo ks_ Józe~e Tischnerze PO .GÓra
lu w sutannie· oraz .Tlschner - tycie 
w OpowIeściach'. 



RADA MIEJSKA W STARYM SĄCZU 

Place zabaw w każdym sołectwie 

O 
becnle p~nl p,,, "'''kcj. 
P"ewodnlezllce,o Koml.JI 
Statutowej 1".entaryz,cJI, 

hdu I Bezplecuń.twa PublIcue· 
'o Rady Mle/."lej. Sta.,m SlIezU. 
Od la .. daw"a a",duJ' .111 P, .. 
,polecznl'? 
Sołt\'Hm WOli Kro,ulecklejjestem 

Jut czwa rt~ kadencjo. Motna powie· 
dzleć. te od tego czasu zaczęle sio 
moja praca na rzecz naszej społecz· 
noścl. Wybór mleszkańcówopowie· 
rzenlu mandatu zaufania mojej oso· 
bie przekonał mnie o Undydowaniu 
do Rady MieJskieJ. w której pracuję 
Jut IrzeCl1l k,dencje, czyli pr,ktycz· 
nie od 10 III. 

Cąm dOkl,dnle "Imul' .i. komi_ 
I)', kt611) Pu pruwodlllczy? 

Jak lima IIIIW' wskaluje. zajmu
jemy 110 szeroko rozumianym po
rZlldklem I bezpleczeńslwem. 0 0 
zadań komisji naletll m.In. sprawy 
dotyczą~ wypracowywani' wnio· 
SkÓW maJ~cyi:h n, celu przeciw· 
działa nie zagrotenlom przestepczo· 
ści na larenl, mlnta I gminy Siary 

SlICZ. rozpatrywanie wniosków doty· 
CZllcyi:h prlyzn,,,I, odz"ak _Za za· 
slugl dla Miasta I Gminy Stary Sącz-. 
oplnlowanlo uchwal w przedmiocie 
wSp6ldzlal,nl, z Innymi gminami, 
przystepow,nl, do "~$zeń. lwiąz

ków I .tow"zy:ueń OJ'Z komunali. 
zacja mlonia gmlnn-eco. Niewąlpli
wie najw,tnie)sze SIl dia nll5 Iprawy 
zwlljzane z bezpleCleo\stwem. m.in. 
wspóIpraca z poIlellI. Outym witce· 
sam jell przeniesienie komisari,,· 
tu Policji w Starym Sączu w nowe. 
bardziej komfortowe miejsce. które 
wk,ótce zostanie oddane do utytku. 
Od dłumaao cznu wn ioskujemy tet 
o utworzenie pieszego patro lu po
licj i na terenie mieJskim. Na pewno 
podniosłoby to poczucie bezpleczeń · 
stwa mieszkańców I turystów. Ko· 
milja popler. IIkte ,emonly r"'mil 
str.tackich. 

Czy Sta., SIICZJ .. t wllIC ml •• tem 
bezpiecznym? 
MyśIe. te z beZpleCleń"wem w 

naszej gminie nie Jast IIIJgonej. Zda· 
rzajll slo wprawdlle pewne probla
my, komui zawsze noga I le padwl· 
ni", .• Ie SIIdzo. te mot emy czuć się 
bezpiecznie. Komisja popiera tak· 
t", budowo nowych placów zabaw i 
boisk dla dzieci I młodzietyaby kaź· 

dy mie$zkanl",c gminy mógl aklyw· 
nie wykorzystywaĆ swój wolny czas. 
Na przyszły rok w planach jest prze
widzlanyc~ wiele I. kle~ Inw",stycji. 
DocelOWO w Io.łItdym $01~lw ie PO
w$lIn ~ l aklo bolw. Równie! dll~ 
lania jlk II, III 'ZIeZ orpniz~cj; 
«&lU wolnego nnzej mIodziety. w 
dłu!szym okresie pi"zyczyn", sio do 
poprawy bezpieczeństw. w nalzej 
gminie. 

A I.k P.n "cIni. lad prza.trunny 
w ,minie? CQ' W Pu. "pinII bIlIb,,· 
"dy nil prz .. l.nl'/1I """'lIdlc· 
kich krll"braz6w? 

Do l ej pory najladnlaJ zaSiał upo
rządkowany $tarosa.deckl Rynek, 

• KURIER srAROI.ĄDEaU 

gdzie plaslikowe neony I reklamy za
stąpione zostały ,ustawnymi. staro
dawnymi szyldami. Z tab licami rekla
mowymi le! nlejnt najgorzej. bo nie 
ma ich zbyt wieli. J~nak problem 
reklam Je$1 n, pewno aklualny. gdy:!: 
Io.łIidy wlakle l" nl,ru-chomości ma 
prawo umloszez~ n, swoim lerenle 
w grenlClc~ Obowllllu}ą<;ego prawa 
wla .... rekl.my. Warto !UU) uczulić 
naszych mieszkańców n.d konse· 
kwencjaml lakIch decyzji, chociaż· 
by estetycznymi. Powinniśmy chro
nić nasze wlpólne dobro. jakim jest 
niepowtarzalny klimat I urok Starego 
Sącza. 

J .. t Pln ."łty'lm I mlellkań
cem J,dne,o I u,okllw.zych uk"t
ków ,miny St,., 511cz. CZ)" t.kle 
miej..,. J.k Wol. Kro,ulecka po
win..,. by~ ba'dzleJ udOltIlP"I,"e 
tury.tom? 
R~Clywlłcle w naszym solectwie 

znajdulll się praktycznie naJpięk. 
nlejsze widokowo miejsca w gminie. 
:!:eby jlfzyclllcnąć turystę. to Irzeba 
coś w zamian zaoferować. NlłSl)'m 
największym skarbem jest przyro· 
da oraz kra}otlfazy. Przez Wolo Kro· 
gul",ck~ przebiega szlak turysl)łCZny 
na Makowicę. Ił k letki rowerow"'. 
Szlak Stadnlckl",go. Wielokrotn ie ar· 
lyŚCi blorllCY udział w SIerosądec· 
kich plenerach malarskich Inspira
cję 110 pracy (l1,p,l i widni", na Wol i 
KroguleckllJ. Tul~ zn.JduJe sie ak
tualnie sledziM POPfadzklegQ Par
ku Krajobrazowego I mam nadzieje. 
te w nlldluglm cznle ud" nam sie 
W$pÓlnle atworzyć dodatkowe udo· 
godnlenia dla My.16oM. Jednym z 
nich Jest na pewno niedawno odbu· 
dowany most k.,ty n. Głębokim Ja· 
rze w Rzyczanowle. Budowa wlety 
wkloIlowej na Woli Kroculeckl"'J rów· 
nietjest brana pad uwał(! I mam na· 
dzi"'Ję. te w nlllllullm czasla lOsta· 
nie zrealilowana. 
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Święto par małżeńskich 
Dzień 10 li stopada 2012 r. był wielkim świętem dla 61 par małżeńskich mieszkających na terenie Miasta 
I Gminy Stary Sąa. które obchodUły jubiłeusze S1 i SO-ł ecia pożyća mmeńskiego. Uroczystośt zorga
nizowana zo~tała W ra mach gminnym obchodów ~więta Niepodlegiok i w Diece zjalnym Centrum Piel
grzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu. 

WOJCIECHWALlSZEWSKI 

Dostojni Jubilaci zgromadzili się 
w kaplicy Domu Pielgrzyma 
·Opoka'. gdzie w ich inlenąi 

mszę św. odpraw;) ksiądz Marek Ta. 
bor. probosz~z para~i św. EUbiety w 
Starym Sl!Cl:u. Pary rnalieńskie lOsta
Iy odma ClOne Medalami Oługoletnle 
Potycie Małże ńskie, kt6re w Imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bron isława Komorowskiego wr~zył 
Burmisllz Starego Sl!cza Jacek Le lek 
wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej 
w Starym S",CZU Ew", Ziel i ńską oraz 
Jani n~ Broniszewską • Zastępcą Kie
rownika USC. UroczystoŚĆ wr~lanla 
medali prowadz~a Alfreda Wastag, 
kierownik Urzędu Stanu Cywllnego w 
Starym SąClll. W 1If000ystośel bra
liteJ: uddat zastępca burmistrza Ka
limierz Gilickl I Ulstępca przewodni. 
"-'lIcego Rady MieJskieJ. Maflan Us. 
który odczytał O kOl iCl/lośei oW)l list 
gratu la<mrt)' od posla Marina Cyconi<!. 
a takie inni pracownicy Urzędu Miej· 
sklego pomagający w sprawnym prze· 
prowadzeniu uroczystości, 
Po ceremonii wr<jcrenla medali Jubl. 
lacl zostali zaproszeni na program ar· 
tystyCzny w wykonaniu naJmlodszych 
starosądeczan. prZygotowanyc~ do 
tego WyStępu przez Wiolettę Nowak. 
wicedYf. Gimnazjum Im. Juliusza Sło· 
wackiego I Joannę Ustafbows~ą -
Dutka. Oyr. Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Starym SilCZU. 
Nie obylo się bez WSpÓlnie odśpiewa· 
nego. gromklego _Sto lat-. Wszy$f:j 
jublla~1 I goście z<>slall zaproszeni w 
Imieniu Gospodarz~ Gminy na obiad I 
poczestunek. 

Jubltacl obchodzący jublteusz 
51-lecia ma łżeństwa: 

Marla I Jan Babtowie 
MIchal ina I Józef OroWżowle 
Teresa I Wojociech Gawlakowie 
Aniela I Jan Jakubowscy 
Rozalia I Leon JakUbowscy 
Maria I Stanisław Janikowie 
Rozalia I Tadeusz Kapulowle 
Cecylia I f ranciszek Kozikowie 
Maria I Tadeusz Kul igowie 
Genowefa IStanlsławLebdowicrowle 
Alina i Jan Lorczykowie 
Stanlslawa I Jan MaciuszkowIe 
Maria i Józef Marszałkowie 
Teresa I Jan Maś!ankowie 
Slefania I Augustyn Nowakowie 
Zofia I J6zef Nowakowie 
Maria I Józef Ogorzałowie 
ZoIia i Stanisław Opydowie 
Jadwiga I Marlan Poclęcoowie 
Stanisława I Stanisław Sadowscy 
Bronisława I Józef Szczęśni 
Teresa I Kazimierz Szew<:Zykowle 
Anna I Edward Tokarcz)'llowie 
Mafia I Edward Tuc!ajowje 
Antonina I Józef Walkowscy 
Bogna Pajerska - Wojnarowslca I J6· 
l ef Wojnarowski 
Antonina i Wojciech Zarabscy 

OKtJRIER SlARO$ĄDEac:i 

Jubltacl obchodzący Jublteusz 
5O -lecła małteństwa: 

I 
Jadwiga I Leopold Beootllngowie 
Bronisława I Władysław B'elakowle 
Antonina I Antoni Dąbrowscy 
Maria I Michał F1orkowle 
Władysława I Stefan Florkowie 
Janina i Tadeusz Gizlccy 
Stefania I Stefan Iwańscy 
Zofia I Marlan Jakubowscy 
Katarzyna i Jan Janikowie 
Stefania l Jan K02yrowie 
Zofia I Kazimierz lobodowie 
Józefa I M ichał Maoozałkowie 
Stanisława i Tadeusz MarszałkowEe 
Ka>:imiefB I Andrzej Matrasowie 
Anna I Stefan Mszańscy 
Helena I Rudolf Nowakowie 
Zofia i Jan Ogorzalowie 
Czesława i Józef Olesiowie 
Teresa I Roman Paslutowie 
Marla I Stanisław PawlikQwle 
Cecylia I Edward Podperowie 
Janl"" I Andrzej Sekułowie 
Bogdana I Bolesław Skrężynowie 
Helena I Czesław SkrZymowscy 
Irena I Jan 5utorowie 
He~na I Antoni TokarczykOw~ 
Hefena I Tadeusz ToI<arcz:ykowie 
Halina I Ryszard Tok.arcZy\<owie 
Marla I Ludwik TUdajowle 
Maria I Józef TykowIe 
Weronika I Władysław WIchrowie 
Wiktoria I Ka zimierz Wltowscv 
Władysława I Stanisław Wnękowi<! 
Maria I Stanlslaw Wójtowiczowie 

I 
I , 
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3 pytania do ... 

• 
• , 

" .-

Ile osób bylo zaan",.!owan~ch w 
organizacje jllblleulZowej liro

czyslo$cll co okultlo si, naJtrud
n ... Ju .. przy Jej o.,anlucJI? 

Uroczystość została prz)'iQIowa· 
na przez Unlłll Stanu Cywilnego 
przy udZIale pracowników Refet"8111 
Spraw ObywatelskiCh oraz Refera
lu RozW<ljll Loklanea;o I Promocji (5 
woIb). W organizacji IXIm8galy rw· 
nleż statystkI. 

Przygotowanlll do Jubileuszu roz· 
poczęły sic w kwietniu br. Polega· 
ły one na prZygOtowenlu listy par 
małieńskich. klOte zawarły zwią· 
zek małteński w taieCh 1961-
1962. $kompletowenlu odpowied
nich dokumentów. wymaganych 
ptZel Urząd WOłewódzkl w Krako· 
wit!. Burmistrz Stareto Sącza wy. 
stąpIł z wnioskiem do ~ 
Malopolsl<iego o nadania parom 
małżeńsl<im Medali za Olugolelnie 
Pożycie Matteńsl<le. Na lęJ podsta· 
wie Wojewocla przekezal wnl0S8~ 
do Kancelarii Prazydent!!. 

Medale wraz l legitymacjami zosta· 
/y odebrane z Urzędu Wojewódzkie
go w Krakowie..., wrześniu br. 

Najwięcej trudności przysporzyło 
ustalenie wlaściwej Ir.ł I brzmle· 
nia nazwisk w ektech malieństwa 
Jubllalów. gdyż Informacje zawar· 
te w dokumentach stenowiących 
podSlawę do sporz~dzenl~ aktów 
małleńslw8 oraz dowodów osobl· 
stych. numerw PESEL często były 
ze sobą spfzeczne. W tej kwaSili 
prowadziliśmy post~powanie W)'ia· 
!niająCt'! z Urzedem Wojewódzkim 
w Ktakowie. 

Samo P<ZYIOtowanle urOCZyStości 
były prawdziwą przyjemnościiI. Po
legały one m. In. na rez_acjł I de· 
koracjl sal!. zamówlenłu druków za· 

14 _~2012 

prosze~ oralllsl6w gratulacyJnych. 
uP<lmlnków okollcznokiowy.:h a 
także organllacJlloglslycznej całe· 
go pr:tedslewlle<;la. 

Które elem.nly 
byl dl. Jubilatów 
wvuszaJ~e? 

uroczystości 

najbardziej 

O odpowiedl na 10 pytame nałe· 
zak>tly pOjIroslt samych jubilatów. 
Uwałam jednak. H samo miejsce. 
w którym lOS~ała lorganł:rowallll 
uroczystość. gdzie bł. JM P~weł li 
kanoniłowIlI św. Klnge miało dlaJu· 
bllalÓW wyJłjtkowe znaczenie I do· 
starczyło Im wTelu wzruszeń. Naj· 
bardziej podnloslym momentem 
było odznaczenie medalami za Dłu· 
goIetnie potyeit! Malzeńskie. pO 
uprzednlc/'l ciel)lyl;h słowach Bur. 
mistrul. sl<ierowanych do jubilatw 
oraz dtwiekach arcydzieł muzy. 
ki klasycznej ,m. Tn. Marsz Wesel
ny z Opery Lonhegrin Richarda 
Wagnera. Polonez Ą·dur Frydery· 
M Chopina. Dla Ellzy ludwika vlln 
Bet!lhOvena). Miłym akcentem byki 
równief wspo)ine śpiewanie pieśni 
patrlol~n)'Ch. zelnlcJowane przez 
Burm~trza Jackłl Lelka (I przy jego 
akompanl8mencle). 

Czy starosądeckle pary mal· 
iańskle W)'rózniaJłj się czymś 
szc.zec6Inym? 

KaMy dzień tycia starosądeckl<;h 
Jubilatów to ~ękne karta historii 
Naszej Gminy. To oni właśnie wy. 
chowując swoje dzle<:i pOkazywa· 
li Im własnym przykładem jak iyć ł 
dobrze s/u.!ył swojej Malej DJczyf· 
nie. Uwalam. łe najtrafniej ujął 10 
w 5woUn przem6wleniu Burmistrz 
Jacetr. Lelek. mwlec: 'Trwa/oU 
Was.ze1O zwl4Z"u jest dowodem na 
to. te dane s/oWO. l1oiornJ pnys/ę
ga I .. iemott' jej SUO""""'łj wartość 
najwyżs1:łj·. (WWl 
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. ,_Ciągle się wspinam 
ku ciszy - spotkanie 
poetyckie z Tadeuszem 
Basiagą. 

Wo~artek. 15 11stop.d. 2012r. 
Po_lltow. I MleJsko-Gmlnn. 

Bibliotek. Publiczna w SIli rym $11' 
uu n. ,potkan iu autorskim , 06cll. 
IlIdeckJe,o po'"I prozaika. l ad.· 
UlU Bnl",. S_Je wlenu I opo· 
wl.dlnll drukował od 1988 roku. 

W ,.Almanachu Sądectum' ukaza· 
ły sic m.In. lIrkr.rsze poetyckie: .W 
mojej bIIJce' ( .Czu pamle<;ł·. ĄUlor 
opublikował takie tomik,: ,Przebu· 
dzenle' • • Wlersze' ( Mrtość I mlłoU 
oraz Słońca depresji). , CodzJenny 
wlersz' i ,Jeden liśĆ'. Spotkanie pro· 
wadziła Danuta Sułkowsk8 . człon · 
klnl Zwlłjzku Uteratów Polskich. II 
wienoze z nowego lomlku , Ku ciszy' 
cZ\'tII( Izabela Paiucha I sam Au· 
lor. Utwory Z teco tomiku przepeł· 
nlone HI nostaigIlI. cierpieniem. II· 
dum .. nad trelem I Amlerciłj. Nic nie 
jut la~le same. zmien iaM. Si, pOry 
dnia. pOry roku. Sam 0Zł\IW'et< te.! 
$ i ~ zmienia. Wi ele z I1Iworów autor 
pOśwloclł mlłokl do przedwczdnle 
zmarłej. ukochanej żony. W tyciu 
czlowiek Jesllyl~o sam ze sobą. Je· 
dy~e motllWa jesl przeiycle Indywl· 
duelne. łlażde wydarzenie . rado'~ 
czy smulek · ptl8ŻYWa s~ w $amot
noki. nawet Jeśli Jest si, l kim~ 
bliskim . m6wll pOeta. S""tkan\t' z 
la~uszem Ba$~gą zakońCZyła In· 
ter •• ujua dyskusja na lemal poezji 
oraz słodki poczeslunek. (WWJ 



KorIcett Wclz~1 .tDWII~1a GNIAZDO 

Dziękowali za dar serc 
Po nu kolejny Stowarzyszeni na Rzecz Osób 
N Iepełnosprawnych Gniazdo zaprosiło swoich 
darczyńców na wielki koncert wdzięczności. 
Odbył się on w niedzielę - 18 listopada, w st;J
rosądeckim kinie Sokół i dostarczył wielu wzru
szeń wszyskim obecnym. 

Wlm!en!u Z.rz'ldu. c.:/onk6w I podopleclnych 
.Gnl.zd.' podzlekow.nl, 11 k. idy d.r • .,c, 
l/ożyli Anna Gorll WoJcI,ch La"k. 

KoleJ~y ral udowod~!Ukle PatlSlwo SWOJII wlell<oJł. 
dllelllc 511'1 Z ~aszyml podoplecl~yml Iym. CO posl •. 
dacie. Zd8jamy sobie spr8We. 1e III~/e/e wiele or,.~I. 
zecjl. 1<16re podob~if! jal< my polrubu}1I pomocy. Tym 
b8rdzlej }e$[eśmy W(1zII;CVllz. [o. t. wybre/l~cle ..-te· 
~~/e MeS. OZ'I'II<11}e"'l'. te oir81811~cle ~8m wsparcie 
w rem.ch Jednego procelllłl pod811<u dochodo_,o. 
O~ku}emy d8r~m lokal~ym, kl6rzy P8m1e18}1I o 
"., od 181 I Iym z ulej Polsld. kldfly ~/e be" sle".m 
z8uf8ł. Te~ je{J/M p,oce~r podallru. 10 dla"". sto pro
ceni Waszyc/l sen: ' mówlla AMII G6r,. 

Konc:erty ,Gniazd\!' dostarczljll wla[u wzruazlń I na 
lIe'e wpisały sle Jui w kalendarz ~ultura[ny Star.go 
Slteu. Ja~ podkreślał wiceprezes Stowsrl)'Szenla -
Wojelach lasek. wielka w tym lasługa ollarodawcow. 
ktd.zy tak licznie przybywają I wspl'reJ~ wSl)'StklCh 
ertystów. A było kogo podziwia ć. Na sc,nl, st, roslI' 
deckiego ,Sokol~' wystąpili podopieczni ,Gnletda': 
Mlchal Wc lslo. czlonkowle Integracyjnego Teatrzyku 
Mutyclnego I k'baret ,Gumowe Ucho' ze Środowll~O' 
wego Domu Samopomocy w Cyganowicach. których 
wya/łP przygotowali Wojciech Lasek I terapeutki Al,k· 
send", S~oc.:eń I Ewa Wietrzak· Bochnlarz. Załplewa· 
I. kapela "Plyrogl lomnlcanakl" z lomnley Zdroju I 
Karol Tomallak· fln81ista Festiwalu Zac..arowaneJ Pio· 
senki im. Marka Grechut)'. Nlejednł l:rę wycls"ł/a z 
oczu piosenka ,Ból slo: mamo nie pomylił'. kldrll wy
konała mIodnelle starosądecl<iego zesPOłu "Oełtll". 

~ koI1cerl wdz/e{;zoośd }est prawdzl..,.m wyda· 
r.renlem. ale 10 co dzisiaj polaJzall'cle zadziwI/o nas 
WSZ)'$I~kh - skwitowal burmistrz Jacek lelek. Prty 
okazji koncertu Zarzłd Stowarl)'szenla prtyznał spe· 
cjalne odmaczenle. Medal ,Przyjaciel Gnlezd"," pawe· 
drow81 w rłc, posla Mariana Cyt:onla. Wreczy/a go pre· 
zes ZQfla Wclslo. 

Koncert zoStal przygotowany przy wsparcłu Cen· 
trum Kultury I Sztuki Im. Ady S8r; w Starym So· 
ezu oru Państwoweao Funduszu RehabHitllej! OS6b 
Nlepelnolprewnych. 

I 
I 
i 



INFORMACJE Z REGIONU 

Angielski po węgiersku 

10 OSObOwa grupa lJCZ!'lićw z Ze
.sPQłu SzI<ćI Pon3dgjmna1Ja~ 

ny<.:h w Starym Sączu O"" 3 uczniów 
Gimnazjum Im. Juliusza Slowackiego 
w Starym Sąau poje<:l\aIa w paździer
niku do Ounakęszl na Węgrzech, aby 
uczyć się języka angielskiego I po'na-
wać Węgry. Towa~ Im naucz)'
cielkl jęZyka angielskiego Agnieszka 
Adamek oraz Beata Damaslewlcz, ki> 
ordynatorZy współpracy m iędly1lłllodo-

Wf!J między Radnć~ MikJoJs Gimnazium 
w DunakeSLI a Zespołem Szl<61 Ponad
gimn~lnych w Starym Sączu. 

Warto podkreślić. Ił w programie 
wspó!pracy międzynarOOowej ze szko· 
łlI w OunakeSzl wzit'la również udtia! 
12. osobowa grupa młodZieŻ)' zzaprzy· 
ja!n ionego Gimnazjum w GołkowieaCh 
Wral z opiekunami (panl lWQM ł.1lkasik 
- nal.lCzyl:lel Języka angielskiego, pan 

" 

Maciej Mamak · nauczyciel W)'(:Mwa
nia fizycznego). 

lk:zniowie prrebywali na Węgrzech 
od ~artku (11.10) do niedzie
li (14.10). W <:lWIIrtek lWIedzll l urokll. 
we mi3steclko Vac położone nad Ou
najem. Towarzysl)oły nam nauczycielki 
Języka angielskiego ze szkoły partner
skiej: Rita R~thne Mur6O)'i oraz Hega.. 
dus Ild iko. W Jezyku angielskim opo
wiadały naszej młodzieży o zabytkach 
miasteczka Vk Uczniowie zobaczyli 
barokowy rynek. prreplekną katedrę i 
Pałac Biskupi. barokowy most. a takie 
sp&ee1l7W311 promanaoą poIo!oną nad 
Dunajem. Popołudniu w szkole w Ouna· 
kes.zi. Radnćti Mikl/is Gimnazium spo
tkali się ,węgierskimi uczniami. ktćrzy 
gościli ICh w swoiCh domach. węgrzy 
UlSkOCZ)lli nas ws.pania!ą nieSpodzian-

OKURIER STAROSĄO!CIO 

ką - WSzy8Cj uczniowia węgierscy oraz 
wla-dze W<oI)' I nauczyciele języka an
gielskiego ralO1)'ll koSzulki przygoto
WlIne Specjalnie na nasz PI"lri;lm do 
Ounakeszl. 

w uroclystoścl powitania polskiej 
grup)' mlodziety wzięli udzlal nauczy. 
cie le Języka angielskiego ze sz l<oł)t w 
Ounakeszl oraz dyrektor Radnóll MI
klós Gimnalium. Katdy uczeń olrzy
mał podkoszulek z logo wspótpraą> 
międzynarodowej 'Come O'/er- Overco
me' ('PrZyjedf-Pokonaj '). klć re określa 
główny cel Wymiany poiska-węgier
skiej - nie Mko nawiązywanie nowyc~ 
przyJaf"i. ale rownleż poznanie bogac· 
lwa kulturowego Wegl er. rozbudzenie 
s.zacunku dla rożnlc kulturowych. a 
takM przełamanie bariery .k:ryko_j 
i nauka jęz)'ka angielskiego. B)'ł)' też 
węgierskie pierniczki z napi5-l)m 'Ou
nakęszl· Stary Sącz'. Nasza mtodzlef 
poznala uczniĆw. ktćrzy będą Ich go
ścić w swoich domach i wspólnie Z no-

i , 



wymi kolegami udała si ę do węgier· 
skich domów. 

w piątek 12. pafdzłemika uczniowie 
ZSP oraz gimnazja liści z Gimnazjum w 
Go/koWicach i Gimnazjum im. Juliusza 
Słowackiego w Starym Sączu w pol· 
sko ·węgierskich parach wzięli udział 
w warsrtatach języl<owy<.:h w szkole 
w Ounakeszl. które poprowadziły na· 
lICX\'Cielkl Jęxy\<ll angielskiego z Rad
ootl Miklós Gimnazjum. Obejrzeli fi lm 
O Dunakeszi. a także polnali szkolę 
węgierską. a gi mnazjaliści z GoIkowic 
wzięli udział w turnieju pliki nożnej. 

Na jednej z przerw odbyła się oHcjal· 
na uroczystość wręczen ia nagród w 
konkursie polsko - węgierskim zorga· 
niwwanym dla uczniów z Radn6ti Mi· 
klós Gimfl6zium przez nauczycie li ZSP 
Agnieszkę Adamek. Seatę Damasie· 
wicz i Arlnę Mazur z okazji Europejski(!. 
go Dnia Języków· 

Podczas gdy w Zespo le Szk6! I'Q. 
nadgimnazja lnych w Starym Sączu 
26 września odbywał się finaliV I'Q. 

wiatowego Konkursu WiedZy o Kra· 
jach Anglojęzycznych 46 węgiers k ich 
uczniów wzleło udział w Teście Wie· 
dZy o Wie lkiej Brytanii w Dunake· 
szi. Nauczytiele jezyka angielskie· 
go wysłali równ ież do naszej szkoły 
prace swoich węgierski ch uczniów· 
pocztówki w jęZyku angie lskim z Za· 
kola Dunaju. W piątek w Dunakeszi 
Agnieszka Adamek i Beata Damasie· 
wicz wręayły nagrody laureatom kon· 
kursów z węgierskiej SZkoły. Nagrody 
dla laureatów konkursu zostały ulun. 
dowane przez Starostwo Powiatowe 
w Nowym Sączu. Prezydenta Miasta 
Nowy Sącz oraz Europejskie Centrum 
J ęZyk6w Nowożytnych z Graz w Au· 
stril. Ucmlowie otrZymali nagrody pro· 
mujące piękno naszego regionu Oraz 
okolicznośc iowe gad,ety związane z 
EuropejSkim Dniem JęZyków. 

ZWycięzcy w kilt "orll T" I WiedZ)' o 
Wlell<lej B rytenll: 

1- Baliz Katinka - Forgśc$ Judit 
2. Nagy Anna - Molnar Knstóf 
Grlszbacher Kitli - Cseh Noomi 
3. Havas Nóra - Csaszar Emese 

ZWycI"zcy w katea;orll 'Pout6wka z 
z"kola Dunlju' 

1. Kocsis Jul ia 
2. A1etta Szilagyi 
3. SzabO Reka 

wyróżnienia : 
Sandor Boroka 
Marshall Benjamin 

I'Q uroczystości wręczenia nagród 
młodzież ZSP w Starym Sączu. gim. 
nazjal iśclz Gimnazjum w Gołkowicach 
oraz Gimnazjum w Starym Sączu ra· 
zem z młodzieżą węgierską uda li się na 
wycieczkę do skansenu w Szentendre. 
aby poznat tycie w węgierskich wsiach 
I miasteczMc~ w c;"gu ostatnich dwu· 
stu lat. Czekała na nkh niespodzianka 

konku", kulturoznawczy. Uczniowie 
w poIsko·węgierskich parach losowa
li koperte re zdjęciem tIudynku. ktO
ry znajdował się w skansenie. Zada
niem uczn iów b)ło odnalezienie tego 
budynkU i rozwiazanie zagadek w języ. 
ku angielskim na temat danego obiek· 
tu . Świetna zabawa sprZyjała nie tylko 
uważnemu zwiedzaniu skansenu. ale 
również motywowała do posługiwania 
się językiem angielskim. I'Qpołuc:Inie 
spędziliśmy w Szentendre· urokliwym 
miasteczl<u mala rZy I artyst6w. gdzie 
podziwialiśmy panoramę miasta. wą· 
skie uliczki pełne sklepików z pamiąt· 
kami oraz Muzeum Marcepana. 

Młodzież poznawała również pięk
no okolic Zakola Dunaju dzieki WSPÓł
pracy m i ędzynarodowej Z węgierską 
szkolą Z Ounakeszi. Przez cały czas to· 
warzyszył naszej młodzieŻ)' jęZyk ano 
gielskl. W sobotę o<Jbyle się ~~. 
ka rowerowa wzdluż Zakola Dunaju. 
Mimo niesprZyjających prognoz pogo
dy sobOtni poranek przywitał nas błę' 
kitnym niebem i słońcem. Pokonali· 
śmy ponad 2D. kilometrową trasę na 
rowerach wraz l węgierską młodzie!ą 
goszcząca n6SZyeh uczniów w SW(llch 
domach. Trasa rowerowa ciągnęła się 
wzdłuż Dunaju. Przez cały ~zas mOI
na b)'ło podziwiać przepiękny Jesienny 
krajobraz. ktOry szczególnie zachwycał 
gdy w oddali zaczę l iśmy dostr:zegać za· 
mek Wyszehrad. Rowerowa wy<.:ie<:zkę 
rozpoczęliśmy w Zebegeny. m i neliśmy 

Nagymaros i d01a~iśmy do miastecz· 
ka Wic. W Zebeg~ny · małym miastecz· 
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ku nad Dunajem zwiedziliśmy secesyj
ny katOlicki kościół. a takie odbyliśmy 
pieszą wy<.:iec.zką na w:zgórze skąd rOz· 
ci;:jgała się niezwykła panorama na 
Zebeg~ny i Okolice Zakola Dunaju. Wy
cieczl<a pflYSporlY'a wielu wrateń. ale 
sprZyjała również nauce języka angle~ 
slc iego. Wegierska nauczyclelkajezyk~ 
angielskiego Rita Rathne Muran)'i opo
wiadała o atrakcjach turystycznych 
Zakola Dunaju. a przerwa na lunch w 
Nagymaros byla okazją nie tylko do 
zrobienia pięknych zdjęć z zamkiem 
Wyszehrad w tle. ale równiei rozmów 
po angielsku z węgierskimi kolegami. 

N iedzielę nasi uczn""",ie spędzili w 
towarzystwie swoich W<lgierskich ro
dzin. ZWIedzili Budapeszt i Okolice. a 
takie pozna li węgierską gościnność. 
Popołudn i u w szkole odbyło sie Ul· 

kończenie tegorocznego pobytu na 
Węgrze<:h. Nie zabrakło węgierskiego 

gulaszu i niespodzianek dla polskiej 
młodzieŻ)' od prZ)'jaclOt węgierskich. 
Uczniowie OraZ nauczyciele z W<lgier. 
skiej szkoły odpowiedzialni Ul współ· 
prace otrzymali prezenty ufundowane 

przez Starostwo Powiatowe w Nowym 
Sączu. Prezydenta Miasta NOWf!go Są· 
cza oraz Urząd Miasta i Gminy w Sta· 
rym $;,jczu. Dzi<:ki pomysłowi pani DIgI 
WojciechoWskiej· nl\vczyo;:ięlki inlor. 
matyl<i w Zespole Szkól Ponadgimna· 
zjalnych uczniowie klasy III Techn ikum 
Informatycznego stwoflyll również wy. 
jątkowe pocztówki . taproszen ia dla 
prZyjaci61 z Węgier. Przy Ich tworzeniu 
wykorzystano piękne prace plastyczne 
polskich uczniów Mszej szkoły oraz 
gimnazjalistów z powiatu nowosądec· 
kiego ukazujące pię~no Małopolski. 
Podczas uroczystości PQiegnalnej w 
Radooti Miklós Gimn~zium uezn iowie 
l$P wręczyli pocztówki-zaproszenia 
swoim kolegom z Węgier. zapraszając 
ich tym samym na rewil)'le w czerwcu. 
Nawiązały się nowe prZyjatnie i wstały 
pię k ne wspomnienia . 



WYDARZENIA KULTURALNE 

lilowy .. perlu •• Imprez w ... roą ..... ldm SokoIoI 

Dobre miejsce 
dla 
sympatyków 
kultury 
Z Wo;óechem Knitpikiem - dyrtokto~ 
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady sari w Starym Sączu 
rozmawia Wojci«h WlIliszewski. 

S t ary SlIez znany j .. t l Faltl
walu Muzyki Dawnaj , Ja.mar
ku Rzemlol'a, lachowakl.j 

Michy I Fa.t lwalu Bonawant u.a. 
Clalloutam b.akuJ •• t ....... dackl.j 
kultu ... ? 

Może rozmachu, moie pewności sie
bie. Na pewno dobrej promocji. Pew
nie także odwagi do po5lU kiwań poza 
glównym nurtem kultury popu larnej. 
na ciekawych. nlszowy<:h Jej rubie· 
żach. Pewnym prob lemem Starego 
Sącza jest to. te jest typowym mla· 
stem satel ickim dla pobliskiego. dużo 
większego Nowego Sącza. W takim 
p~padkach naje.zęśdej obserwuje· 
my drenaż kulturalny mniejszej miej· 
scOW<Jści przez większe miasto. które 
Z natury rzeczy ma bogatszą i bar· 
dziej rótnorodn~ ofertę kulturalną. To 
bardzo typowe U&foi:enie, kt6re pO
wi nniśmy starać przekuć się w swoją 
szansę· Bowiem _przepływy- w kultu
rze nie odbywają się wyłąClnie w tych 
samych, na wieki wieków ustalonych 
kierunkach . 

Czy mamy zalam azansa ni Imp' l.y 
z nljwyższej pÓłki? 

NajwaŻniejszym zadaniem jakie stoi 
przed starosądeckim SOkołem to od· 
budowanie stalej widowni, czyli środo· 
wiska sympatyków kultury i kina, bO 
jest to dla artystów praW<.lziwym ma
gnesem. UClestniC,)'Iem w SOkole w 
niejednym wydarzeniu biletowanym, i 
lej widowni praktycznie nie było. Wiem. 
jakle to przy\<re dla organizatorów. dla 
artystów. Tak. jak wybory są weryfika
cją dla wladz, tak pełna widownia jest 
sprawdzianem, czy mieszkańcy popie· 

rają swoją Instytucje ku ltury i docenia
ją Jej pracę· A powracając do pytania. 
to aspiracja trzeba mleć. Nie powinni. 
śmy jednak za wszelką cenę udawać 
kogoś. kim nie jesteśmy. Trzeba być 
autentyCZnym. My jesteśmy Nledużym 
miasle<:zkiem dysponującym p;ęknym 
obiektem i malowniczym położeniem i 
wartościową kulturą miejscową, skąd 
do opery jetdziło się dO ... Wie<lnia. Po
win niśmy więc w pierwszym skoncen
trować się na takich wydarzeniach czy 
imprezach, klÓl"e będ~ tę atmosferę 
wzmacniać I wsp6łtworzyć wizerunek 
_karpackiego miasteClka Z klimatem". 

Jed ną l wialu Wprowadlony<:1t nowo
KI Ja.t dzil/aj"cy od liltolN'da atl
ros"de.:kl Dyskusyjny Klub Filmowy 
Sokola Oko. Sk"d wl l,,/ si. pomyeł 
na t akle kino? 

DotychClasowa formuła, w kt6reJ 
dzialalO kino, nie sp<awdziła się. Re· 
pertuar nfe cieszył się zainteresowa· 
niem. Przyczyn Jest wiele i są one typo· 
we dla kin w maly<;h miastach. Nasze 
kino ma jeszcze dodatkowy manka
ment • nie jest kinem cyfrowym. Nie 
tranaly więc do nas nowości, uraz po 
premierze. tylko l poŚlizglem. TymCla· 
sem Kino dla miasta jest bardzo wai· 
ne. to jedna z podstawowych fClfm 
kultury I ważny elament tożsamoścI. 
Zdecydowaliśmy się na Dyskusyjny 
Klub Filmowy. gdyż daje nam dostęp 
do bardzo kClfzystnej licencji pozwa
lających na projekcję filmów z kano
nu kina światowego. których nie ma 
juf w kinach, i które rzadko są emito
wane w telewizji, a które trzeba zoba
czyć. Mam nadzieję, że starosądeckie 
kino zapełni się na nowo mił(lśnikami 

• 
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kina, kt6rych przecief tu nie brakuje. 
OKF to nie tylko ~Im, ale także eduka· 
cja filmowa, wprowadzen ie, dySkusje, 
które poprowadzi m.in. Gesia Kluch 
czy znany sądecki ftlmoznawca - Ka
rol Szafraniec. 

Konie<: roku W Sokole " powl'da alę 
bardlO ciekawia ... 

Oprócz cotygodniowych DKF·ów dla 
dorosłych (środy) oraz dzieci (nledzle· 
lej. na kon iec roku zaplanowal iśmy kil
ka dodatkowych. ciekawych koncer· 
tów. Na pewno warto zarezerwować 
sobie wieczór 2 grudnia. kiedy to pn:e
niesiemy się w klimaty zielonej Wy. 
spy. Zespól Carrantuohil l od 25 lat za
chwyca nastroJową muzyką irlandzką 
i celtycką. Natomiast mił(lśnik6w g6r 
i muzyki upraszamy 14 grodnia na 
koncert kultowego zespolu Matrago· 
na. Natomiast w styczniu wystąpi U 
nas m.In. New Ufe z koncertem koled 
i polsko·ukraińska Dagadana. Oprócz 
tego nawiązaliśmy kontakt zGrzego· 
rZlm Petryszakiem. ktÓfy organizował 
spotkania l podr6tnikami w nowosą· 
deckim Sokole. Przekona l iśmy go. te 
warto przenieść się do Starego Są· 
cza. Pierwszym podró2nikiem, które· 
go gościliśmy był Leszek Cichy. jeden 
z najbardziej znanych POlskiCh hima· 
laistów. Na grudzień przewidziana jest 
kolejna podrót. tym razem jedwabnym 
szlakiem. w kWrą zaprosi nas podró2. 
nik z naszego regionu. Być moie nie· 
którzy będą go dobrze znać. Bieżace 

wydarzen ia kulturalne można śledzić 
na naszej stronie Internetowej w_o 
ckil.ltary.sacz.pl a także na profilU 
facebookowym. Spotkajmy się w sta
rosądeckim Sokole . 

I 
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W grudniu 2012 w starosądeckim Sokole: 

02·12·2012, codz. 18:00· 20:00 
Ca"antltoblll • konurt muzyki 1,landzkleJ 
celtyck iej 

Zespól CARRANTUOHILL. od 25 lal wykonuJący 
mu:<yl<ę opartą na c"ltyc~i"J ' .... clycjl. zrulilO' 
wał dotąd ponad 2.500 koncertów w Polsce I na 
świecie; wydał 10 płyt co I 2 0"0. Płyta .INIS ' 
uzyskala sta tus ZŁOTEJ PŁYTY. ześ płyta .SES· 
SION·nalural irish & jazz' została naglodzona 
FRYDERYKIEM w kategorłl ethno·lo lk. Carran· 
tuohlll wielokrotnie gościl w Irlandii występując 
na najwięku)'Ch irlandzkich festiwa lach Olaz 
zdobywając tak cenne umiejętności gry ,u fró· 
del', Członkow ie zespołu wykorzystuJą trad)'CyJ' 
ne celtyckie Instrumenty: tłn whlslłe. boUIUkl. 
skrzypce. bodhran, uiłleann pipęs. a o Irlandii 
wiedzą prawie wszystko. Biłety: 20 zł. 

OS·12·2012. lodz. 10:30 · 12:00 
Tet atrzyk dla dzieci· . Sdń o złoclitym ptaku' 

Teatr k ażdej Sztuki przedstawia historię o dzielnym księciu. który wyrusza 
w nieznane. Jego przygody pomagają mu zrozum ieć. że być dobrym czlowle· 
kiem, to znaczy kochać I dbać o otaczających nas ludzi I świat przyrOdy. Po 
spęktaklu Mikolaj obdarowuje każdego widza słodyczamI. Bilety: 6 zl. 

14·12·2012, COdl. 18:00·20:00 
M _t raCGn_· koncert Orkl .. t ,y Jednej Góry w Kino Sokół, Stery S" CZ 

Muzycy Orkiestry Jednej Góry 
swą si lę czerpią z zapomnianej 
legendy bieszczadzkiej Mat .. • 
gony. góry, którą Gdnaleill dla 
siebie i swej baśniowej krainy 
muzycznej. ZdGbywają swych 
uważnych słuchaczywś,ód fan· 
tastów I marzycieli ceniących w 
muzy<;e prócz zabawy, jej zadu· 
mę, baśniowość. taJemniczość, 
molliwuść tworzenia własnych 
światów wy<.lbraini. Tworzona I 
wykonywana orzez zesPól mu· 
zyka unika łatwej definicjI. Po· 
Jawlala sle na wielu folkowych 
festiwalach (gdzie określano Ją między Innymi jako 'aura folk'), umleszczanG 
Ją na rubieżach tego gatunku. Bi lety: 20 zl. 

15·12·2012, eGd" 16:00 ·18:00 
Jedwabnym Szla kł,m pun P, mlr I Tl e n· łzan. w Kino Sokol 

M. Janik zaprezentuje swoje slajdy. podczas pokazu poruszone zostaną m.ln 
takle zagadnlMia jak: 
· ogólna charakterystyka ,egionu AzJI ŚrodkGwej 
• przebieg I znaczenie JedwabnegG SzJaku 
• zagłada Jeziora Aralskiego 
• architel<tura I zabytki islamskich miast: Chiwy. Buchary I Samarkandy. 
Bilety: 8 zł. 

OKURIER STAROSĄDECKi 

OKF Sokole OKO 

Maleonat_ Kluch, ktÓła prG
wadzi ata.oądeckl OKF ju t 
przede wszystkim mll"'nl",1u! 
kln3. 

Poza tym, studiowala kulturo
znawstwo na Uniwersytecie Ja· 
gielłońsl<im. Byla tak:!:e stalyst· 
ką. a pó:!niej pracował przez 
ki lka miesięcy w nowosądeckim 
SOKOLE. w dziale klna _ Jak sama 
mówi, OKF w Starym Sączu to 
SIJzał w dzieSiątkę. Zareży mi na 
tym. aby poprzez ~Imy poruszyć 
Jak najwięcej tematów I proble· 
mów (glównie społecznych I kul· 
/UlOwych) dlatego zdecydowanie 
moina Ik:zyć na projekcIe ~Imów 
amblf11ych. niosących ze sooą 
przesłanie I pobudzających do 
refleksJI. MySię, te uda nam Się 
zadowulić katdego, 8dyi z pew· 
nośclą nie bedzlemy nastawiać 
się na jednoutość. Chciałabym 
pokazać jak najszersze Spek· 
trum gatunków (w Iym rawolet 
komedie, filmy dokumen/alne, 
czy leż weslemy). tak aby każ

dy znalal! coś dla sl€ble. Planu· 
Jemy lel cykle tematyczne· do· 
daje. NajlepSZym sposobem na 
edukacje filmową są wg. niej Gd· 
powIedniG dobrane ftlmy I tematy 
Jakie poruszają OrU wzbudzenie 
zainte resowania widzów. tak aby 
sami chclell uczestniczyć w <tys· 
kusjll dziel i ć sie swoimi opiniamI. 
Dlatego w kaidą środę O go.k 
18_00 dla widzów dorosłych Cle· 
ka najlepsze, światowe kino a w 
niedzielę o godz. 14:30 kino fa· 
mlllJne dla całych rodzin. Karnety 
miesięczne na okaziciela w canle 
20 zi dla doroslych oraz 12 zł dla 
dzieci można nabyć w kasie Kina 
So~ół. Zapraszamyl (WW) 



WYDARZENIA KULTURALNE 

VI edycJa fMUw.l .. FotocnfIl WIDZI .I~ 

Dotknąć fotografii 
WOJClECII WA1JSZEWSI(I 

Festiwal rozpoczęła wystawa Se· 
bastiana Pająka .Ludzie I miejsca 
Nowej Zelandii' Podczas wemi· 

S<llu Butor «,prezentował prllCe któ<e 
są elektem jego podr6ty. Dzień pót· 
niej. Odby!o się spou<anie z Medium 10-
tografii w kontekś(:ie :muk czasowych 
[FotoAnIFllm)') w ktÓ<)'m Janusz Muslal 
OO1ówll kilkanaście własnych proJek· 
tów· filmów zrealizowanych w oparciu 
o materiał fotograficzny. Paweł Kula I 
Marta Statynlak przedstawili nam dwa 
projekty. WIZYTĘ U FOTOGRAFA OraZ 
PRZESILENIE. Marzena Kolarz zspt&
zentowała trZy swoje autorskie pro
Jekty: .Baśnll'lrka·. "Moje plerw..ze fo
tografie otworkowe' OraZ .Dzlennlk 
z podróży". Podczas festiwalu swoje 
prnCB IXlklrZllli r6wniet CZlonkOwie po. 
wstalej n~ POClatl<u rol<u Grupy Twór
czej WIDZI SIĘ. Na wystawach _Widzę 
Sącz- oraz" MetamorfoZy' zaprezen
towali się: JanuSl Chojnacki. Bogdan 
Chrobak. Urszula Fecko. Artu r Gawęn. 
da. Bogdan Klwak. AndrzaJ Naśclszew

ski. Anl\S Smoter. Karolina Stoblerska, 
Katal2yr\8 WaSko. Maria Sogusława 
W6jci k. Piotr Wyszyński. Justyna wró· 
bel. Dutym zainteresowaniem podczas 
tegorocznego Festiwalu cieszyły się 

warsztaty. W trakcie warsztatów wood· 
bUrytypil Pawia Janczaruka uczestnicy 
z<>stali wprowadzeni w świat fotogra· 
fiCZTly(:h technik szlachetnydl i wlasno
ręcznie mogli sptóllOwBć wyl<reować 

obraz w unikalnej lech ni"" z pograni· 
cza malarstwa I fotografii. Natomiast 
warszul\y Mań; Stafynlak dOtykały za· 
gadnienla Intę rPfetacjl I sztuki .czyta
nia" fotografii. Aby pokazać bliskie po
krewieństwo między ftlmem. animacją 
I :muka lotogralOWllni~ ZOfganizowa.. 
no pokaz filmów reprerentuJ'łcych nje.. 
zaleme kino powstaJllce w Providen
te. USA. NatomEast w Il\SplruJ<ICY ~w!at 
niezalezr\8j szWkl I ciekawych kolek· 
tywów artyStycmych wprowadz~ nas 
Marek St)lCZyliskl. Podczas le1ltlwa· 
lu zobacZyliśmy równie! ciekawe pra· 
ce fOlogrsflczr\8 sNChaCZy kierunku 
fototechni~ w CKK Profesja. studen· 
tów Edukacji ArtystyCZnej Państ...awej 
WyŻSZ<lJ Szkoły Zawodowej w N~m 
Są~zu orlIZ uczestników letnich war· 
SliItów lotogral'i2cno • dziennikarskich 
'Aktywnie przez ferie'. 

20 _.~201.2 

W patdzierniku I listopadzie odbyła się kolejna, 6 edycja Fertiwalu WI· 
OZI SIĘ. wtym 8 wystaw, 3 spotkania autorskie i 2 warsztaty. Swoje pra
ce zaprezentowali fotograficy o uznanym dorobku artystycznym, jak I ci 
którzy stawiają dopiero plerw52e kroki w świecIe fotografii. Celem Im
prezy było promowanie fotografii jako dziedziny sztuki, oraz stworze
nie miejsca do dyskusji I prezentacji różnych postaw, koncepcji, nurtów 
i konwencji poławiających się w polskiej fotografiI. 

' KURIER 5T.utDSĄDUKI 



SPORT 

XII Hlepod~~jcl~=, .Ie.~ wata.,-a.on 

Świętowali na sportowo 
Ni~podl~łokIowy Bieg PrzełaJowy w Slarym Sączu o,ganlluJ~ od 121~t Z~spółSzk6/ w BardcoKh wspólnie 
z Oiec~zjaln)'m (~ntrum Pielgrzymowania w Starym Sąuu. W tym roku na stard. stanęło 413 uwodnlków. 
O nagrody z;tdbal burmistrz Starego Sącu Jacek l elek. ktory zapewnlł depły posiłek dla uczestników 1.1-
wodow. Zwycięzcy rywalizacjllnd)'wldu~IrN!J dziewcząt I chłopcow w pouatgÓln~h grupach wle~h 
otrzymali okollcznoKl<Wn dyplomy, medale oraz nagrody n:ea;o~. 

W biei!!crm roku ucznlo· 
wie gimnazjów mogli takle 
wzl!!ć udzlal w now~j konku· 

rencji I Legionowym Biegu , Buso l ~ 

pod haslem .1 ty motest zostać le· 
gionlstą'. Zawodn icy musil!li wyka' 
zać się nil! tylko sprawnołcią fll)":l' 
n~ ale równlet wledlll hiSIOryl;.ln. 
I r61nyml umlektnokiaml (np. wy. 
.naclInil! .. )'mutu. ro.:palanle Dlnl
ski!. udlielanle pierwszej pomocy). 

UrOClystego otwarcia zawodów do· 
~onal Burmlslr, Starego Sącza. Ja· 
cak Le lek (Haz dyr'klor ZS w Sarci · 
cach. Grzegorz Garwol. ObecnI byli 
równ ież; Zaslepca Burmistrza Sta· 
rago Sącza. Kazlmlarz Glzlckl. Pn;e. 
wodnicląca Rady MIlosta, Ewa Zie· 
l1ńsiul Dfaz Przawodnlclltq Komisji 
Edukacji. Kultury. Sponu I Turystyki, 
Marian Lis. 
Zwyelęzcom IratuiowalI I w Imieniu 
Burmistrza Starego Sącza nagrody 
wręczali: Dyrek tor DCP w Starym S~· 
ClU ks. Ta dl!łlSl Sajdak oru Oyrek· 
lor Zespołu Szl<ół w Barelcach. Grze· 
lDfZ GlIrwol. 

OrpnlUOIOfZ)' dzlekują wazystklm 
l,mplI.ykom I lponaorom XII Nle
podlellośclowe&o BIelU Prlel~jo · 

~IO la wspareie. a zawodnikom z. 
liczny udział I wSDanlalą SPQrlową 
rywell~lIcję w duchu fair play. 

Pucha, Bu, m;strza StarelO Sącza w 
kJasyfll<llejl zespołowej szkół w po
Ilczegćln)":h I'ulMlch wiekowych 
wywalczył)'; 

Slkolr pod.tawow. 
I miejsce Szkoła Podstawowa lORy· 
trze. kolejne miejsca zaJęly: II miej· 
sce SP Nawojowa. I II miejscI! SP 
Barclee. 
Glmn .. j. 
I mieJsce Gimnazjum w Pfl)'Sle1nlcy. 
kolejne mlejso;a zalely: II miejsce G. 
Piwniczna, III miejsce G. B.rclce. 
Szkol, Pan.d&!mn •• 'alne 
I mleJ.ce tS Nr 1 w ~owym SiJezu. 
kolejne miejsca zajęły: II miejsce 
ZSEM w Nowym Sączu. III miejsce 
ZSS w Nowym Sączu. 

Natomiast w I le&lonowym Biel" z 
8uao/ą _I Ty możesz zostat 1e&iD-
n!Slą' pucha, Burmistrza Sta,elO 
SiJcz wywalczylo GImnazjum Im Ju· 
Ilusu Słowackiego w Starym SiJ· 
CZU. II miejsce zajęło Prywatne Gim. 
nazjum w Starym S~czu. III miejsce 
Gimnazjum w Przysietnlcy. 

Wyniki XII Nlepodlegloklowe, 
ID Biegu PrzełajowelO ' klas)', 
lIkaeJa Indywidualna: 

S:.!kołr Podstawow. &ruPll 
dlle"'CZ~t 
j miejsce· Paulina Tomasiak SP "tr. 
II miejsce· Klaudia OISIOW$lul SP 
Pfzysletnlca 
!II miejsce· Natalia Toma$lak SP 
Ryt, o 
Grupa chłopców 
I mlejSCI - Wojciech Frytlewlcz SP ....... 
II miejsce - Mateusz Wiktor SP 
N~woJowa 
III miejsce - Łukasz Sychowskl SP 
GoIkowlci! 
Glmn.rJ. lrupa dł ..... cqt 
I miejsce _ Katarl)'f1a OWsIanka G. 
Przys/etnlca 
II miejsce . Paulina KoIbon G. SI/I. 

"""' m miejsce· Marcelina Bolo.: G. 
Barcice 
GruPll ChłOpCÓW 
I miejsce . Adam Majerskl G. 
JalOWSkO 
II młoejsc. . pjot< TokarczyI< G. 
PYzysietnlca 
III miejsce - Dawid MoI9nd8 G. " .. , 
S:.!ko/)" Ponadelmn",,'''' ICNPII 
dvewct.\lt 
I ml$Ce - Anielliul BrońcZyk ZSE 
No ... ~ SIle! 
II miejsce· Natalia Sadowsiul ZS 
Nr 1 Nowy5ec>: 
III miejsce· L1diaOgorzalyZS Nr 1 

""", -Grupa chlope_ 
I mlejsee Milos>: Warzecha ZSS --II miejsce· Keoryk Warzeeha ZSS 
NowySiJez 
In miejsce · Łukasz Marmol ZSEM 
Nowy SIIez 

_ . ..-:lOt2 Z1 



SPORT 

SI.tkllrskl O6rodełl. Szkolny w IStIIrym k,czu 

Starosądeckie talenty siatkarskie 
W tym roku szkolnym w LIceum 0g61nokutakącym w Starym Sączu rozpoczęla dzialaln~ żeńska kla$3 pill<.i siat· 
kowej. Teraz poW$taI Siatkarski Ośrodek Szkolny w GimnaZjum im. Juliusu Słowackiego. Obie klasy należą do SOS, 
kt6ry ma na celu szlifowanie talentów młodych ludzi. 

WOlClecHWAllS2EWSJ(i 

W
Uroczystości otwarcia SOS 
wzięli udział m.In. Zbigniew 
Krzytanowskl - szef szkole

nia programu SiatkarskICIl Ośrodków 
Szkolnych. koordynator SOS. Grzegorz 
Wagner . .Iacek lei ... - burmistrz Sta· 
rego Sącz. Grzegorza Bara .... wicelu"&
tora oświaty orlIl Zbign;ew C~ak, 
dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury I 
Sportu Starostwa Powiatowego w No:>
wym Sączu. Na loouguracj; nie m0-

gło także zabraknąć dyrektorów szkól. 
które wchodzą w skład SOS-u. ~zybyll 
wlęc Stanlslaw Ma)ca - dyrektor GIm
nazjum oraz KrzysztOf Szewczyk • dy
l ektor LO wraz z zastępcą Andrzejem 
Sojką. Dyrektor Stanisław Majca po
dzIękowaI UrzęOowl Miejsldemu w Sta· 
rym Sączu oraz Starostwu Powiato
wemu w Nowym Sączu za WSpieran"" 
powstania ośrodka. 

U _ ,,,-201.2 

Biorąc pod uwagę. te plika siatkowa to 
dyscyplina w Polsce na W)'SOI<lm pozio
mie, Ił w n/edIłJeklm sąsiedztwie, mlłmy 
wielokrotnego mistnlł PoIsId Muszy
nian/<ę • to WSZ)StJ<O SprZyja wspiera· 
niu rozwoiu ośrodka szJ<oIenlowei/O- W 
związku z Qm pQWsta/a la.\:8 lnI<;jaty. 
wa pzps, $ ja SlwierdLlłem, te rze<;J}'

wikJe jesllO sensowna spraWili warto 
W ten pomysł zainwestować· podkreślH 
burmistrz Starego 5ącz3, Jacek Lelek. 
Podczas uroczystości odbyło slę ślubo
wanie prrewodnO:zących I klas sporto
wych gimnazjum I liceum. Wystąpił tak· 
ie zespól taneczny .Mamo" ze Szkoły 
Podstawowej ni 11m. Ks. Prof. Józefa 
TIschnera. Na kon>ec odb)'l sle wspa. 
nl8ły poka~ trening I gra reprezen. 
l8Cji dziewcząt z 3 klas szkoły podsta· 
WOWf!j. Po zadętym meeru W$Z)'SIl<ie 
lawodnic2kl W"jSlly IIEI scene i wspólnie 

• KURIER STAR05ĄDECKi 

_.~ ---

18Śp!ewa/y na pożegnanie piosenkę. 
N&d całością uroczystości czuw&l głów. 
Iti trener SOS w Starym Sączu. JanllSl 
Paslut, którego zaangażowanie Isporto
wy I!nIuljazm przyczyn~ się 110 powsta· 
nil! &l<Qlnego Ośrodka Siatkarskiego. 

PowIIń Nowosądecki zapewnia tmę 
oraz dodatkowe środkl na wyposaże
nie I ubiór dla zawodnicrel<. Chcemy. 
żeby dZlewczę/a prezentowa/y się pro
(esjona!nJe w strojach spMOWyCh. 
Otnymują one takie dodatIrowe racje 
.tywnośclowe. aby uzupe/n1C ubylek "'Y" 
nlkający z ttenlngów, II Po/sJd ZWIązek 
Pilkl S/atJ<.owej zapewM Opiekę tre
nerską. II ,.;.ęc poIuywa koszty zatrud· 
nlenla /tenerow OfIłl wyposażenia w 
sprzct sporfDWy - siIlUd. pillrl i Inne nie
z/)ędne elementy· pOWiedział Zbigniew 
C«!pelak . 



Przegląd gminnych 
inwestycji 

Na te re nie miSiU' I gminy Siary Sącz reałlzo· 
wanych )e$\ k li ka Inwu lycjJ. Burml.olrz Jace k 

l elek l zastępcą lI.az,mle"em (;,zleM,m prze pro
wa dzili Ich wizje loka lne. a by ocenić stopIe '; ,awan_ 
sowa nia prac. 

Największym zadaniem realilOWllnyJll w obecnym 
czasie na terenie gminy Jest budowa kanalilacji sa"'" 
tarMj. Wartość tego przedsięwzięcia (w ramach wie~ 
klej kOmplementarnej Inwestycji obejmującej tak~e 
Inne gminy) p.Z(!kroczy pięt<lliesiąt mllior.6w lIotych. 
Natomiast na Pf3wym brzegu rzeki Poprad w Barc~ 
cach wykonywane są prace. ktÓfe p,zyczyn;ą się do 
zabezpiec<enia istnieJ'Ieych lam obiektów uźytecz" 
ooścl public:lrleJ oraz budynków mieszkalnyeh. Ta in
westycJa bedzie kosztować 4 miliony ;dotych. Dzięki 
sprzyjającym warunkom atrnQsfery<.:mym prace za
konczą sie WClE'ŚllieJ niŻ planowano, Roboty obejmu
ją wyi<onanie bulwaru betonowego l okładziną !la. 
mienną O długości 465 metrów, umocnienia sl<a 'PI' 
materacamI gilbklnowyml (specjalnymi sialkaml wy· 
k.onanym; z drutu stalowego) O dlugości U O metrów 
D<az WlIlu ziemnego ~I nionego o diugoścl 255 
metrów. Ponadto przeDudowywany Jest przeP\.lst na 
drod ... krajowej nr 87 w m iejscowoŚCi Barcie<! (QomI
nlków). Prace mają potrwać do końca roku . 

~ ........ ~~ .. _ ....... -. ...,. .. --. 
_Ior:~_ 

Rozpoczęły się także praC(! tabezpieculj<)Ce bn:e
g; I oorOŻr1ieoie potoku Prl)'Sietnlckiego ora>: poto
ku Przykopa w Barclcach Do4nych. Termin realizacji 
dO końca rollu. Trwają remont~ na drogach gminnych 
zwi ązane z usuwan iem sl<utkbw klęsk żywiolowych. 
w ramaCh tych prac zostałO już Wyremontowane dwa· 
dzieścia odCinków dróg o łącznej diugośd siedmiu kl· 
lomę\IÓW. WyI<ona"" zaooIpieczenia ooeg6w rzek ! 
potol\6w oral odbudowane drogi mają wartOŚĆ sied· 
mlu mllk>nów zlot)'('h . (RK) 

RoPIM"_·~_~ _ .......... z.ż'I' a_ ........ _ 

. .......... -_ 1or:"'_NZon .. _oclIIUn""'"_ ...... ~ 
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