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NI.powtarzalna atmosfera, wspanIały koncert, ula wypełnion<l 
po brzegI oraz gromkie brawa towarzyszyły koncertowi Moniki 
Kuszyńsklej w Starym Sączu . 
Koncert dostarczy! niezapomnianych wrażeń i wielu wzruszeń. Poza na
Wojowymr utworami, wokalistka dzieliła się z pubhcznokią swoimi oso
biStymi przeżyciami. Przekonywala, że nawet negatywne doświadczenia 
tyciO\.ve mogą być wartościowe, a osoby niepeloosprawne nie muszą z fa
cji sWOic.h uIomnośd CZUĆ się gOfzej. Artystka pokazała, że mepełnospraw
nośt nie powinna stać na prles2kodzie w ~Zeniu do realizacji własnych 
pragnień I marzeń. Jej optymizm I silę walki można w skrócie lawrzeć w 
słowac.h, które wypowiedz~a w Je<lnym z Wywiadów: 'Pora przesiać cier
pie<:' i zacz~ żyć'. $tarosądec.ka publicznoSł nagrodZiła Monikę Kuszyńską 
owacją r\(I Stojąco za wspanlillą muzykę, wartokiOwe teksty, a takle za jej 
odwagę, otwarte& serca i wylfWalo~ w walce z przeciwnościami losu 
Woelkie brawa, pani Monikol0NW) 
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NA WSTEPIE 

Regionalny 1% 

Cl~ Jomen procent to du~o? Ola organizacji potrtku publlcZJ1f!go na pe ... • 
no tak. Właśnie nedchodzl dla nich czas wytężonej pracy. mającaj na celu 
przekcnać nas, abyśmy w fe'wcrze corocznych rozliczeń podatkowych nie Ul· 
pomnieli o Ich dllał~ l noścl. Ilość reklam p8ple,owych, telewizyjnych czy In· 
ternetowych przekonującyc h do prZekazania 1% Uk8ZUje ogromną skal ę po. 
trzeb. Instytucje, kt6re możemy wesprzeć dzlalają praktycznla we wszystkich 
mołl iwych dlledzinach tyc ia, poczynając od tajemniczej Fundacji Poszano· 
wanla Energii po bardziej praktyczna Stowarzyszenie Wspierania Hodowli I 
P,odukcjl KrólikÓW, a kończąc n~ Stowarzyszeniu Organizacji Czasu Wolnego 
- Słoneczko. 

Osobiście zachęcam do wlączenla się w tę akcję I podzie lenIa się j ednym 
procentem na bliski se'cu, społecznie uiyteczny cel. Aby wlwzieć. czy nasz 
1% bedzl .. odpowiednio spot)1kowany. powinniśmy pCŚw i/:lclć chwilę I zasta· 
nowić sle nad wyoo'em organ izacjI. Najłatwiej jest sprawdZić organizacja zlo· 
kallzowane najbliiej neSl<:"go miejsca zamlasz~anla. Wspierajmy właśnie te, 
gdyż to one przede wszystk im ... splerają naszą spoleczność. Prlekatmy 1% 
nie na Jakiś odleSly, tajemniczy cel, ale na ten blltszy koszuli, czyli bardziej 
konkretny, namacalny. regionalny. Przekazanie 1% nie wymaga tadnego wy. 
sll~ y. WystarclY WYDełnl~ odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym, a 
pieniądze ne wskezane konto przekate Urząd Skarbowy. W zeSZłym roku tyl· 
ko co drugi z naS decydował s i ę nil przekazanie 1%. Pamletajmytej wiosny O 
zrobieniu czegoś dla neszej społeczności, gdyljak mawiał Jan PawellI ,cz/o
wiek nie jesł tylko sprawcą czynów, ale przez fe Czyny Jest zarazem twórcą 
samego siebie'. 

OKURIER STAIIO~D!C1U 
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RADA MIEJSKA W STARYM SĄCZU 

Rada Miejska uhonorowała 
księdza Tadeusza Sajdaka 

N' 33. "IJI Rady Mllj$llllJ w S~ 
tYm Sliuu 11lu1lło br. podję' 

ta z01tala uchwala o ultanowlanlu 
,Starolll.dackllj Fundacji KultutY'. 
kt6 .. j podltaw<lwym elllm ttatu· 
towym będ zla ,p.owad. lnll I p.o' 
mowanla dzlalalno'el kulturalnej 
polełaJlI.caj na tworzlnlu. upo· 
w.ze<:hnllnlu I oehronll kultury". 

w trekclc posiedzenie burmistrz 
Jacek Lalak przedstawił bidącą 
prezan tac). elektroniczną ze 5WO' 
Jaj dzlał_lnołcl. Sprawozdania obej· 
mująca czas od poprzednlaj sesji 
przedstawIla te! przew<ldnlcząca 
Raił)' Miejskiej Ewa Zie!lńska. Nato· 
miast dyr. ZOFAS Balbara Porebska 
oraz dyrekto<zy ukól. dla któf}'Ch Or
.. nem Złlotyl:lel$klm I PJOWadz,
cym Jast Gmina Stary SI/CZ referowa
tiltan 'Nlizaoejl .adań oiwiatowych. 

W ela$le obrad Radl podjęła w 
sumie 23 uc,",wa!y. w tym: uchwa
t, w sprawia nadania ,lotaj odlnakl 
,Za laslUłl dla Mlesta l Gminy Sta· 
ry S~CI' ks. T.deuszowl Sajdakowi: 
w sp.awle lmlan uchwały bud!eto· 
weJ na 2013 rok: w sprawie (ustawo· 
wo wyma,aneJ) z,ody na wyod ręb· 

nlenle w budtecle 2014 I. środków 
stanowl~cych fundusz solecki: w 
sprawie powołania ,Komitetu Or· 
,anllacyjnało' oraz .Komitetu Ho· 

norowało Obchodów 125 Roczni, 
cy Urodzin Jana joachima Czecha'. 
w sprawie ustanowienia ,Starosą· 
d,cklej Fund,cJI KUltury': w spraw,e 
ustanowienia slutebno6cl drołowej 
na dwóch nieruchomościach stano
wiących wlasność Gminy Staly Sącz: 
w sprawie Iprzedaty nieruchomości 
polożonej w S"rym Sączu; w spra-

wic zamiany dwÓCh nieruchomości 
oOlotonych w SI. rym Sączu (w za· 
wiązku z mOdarnlzacJ~ trasy komu· 
nlkacyJneJ); w sprawie zmiany dwóch 
uchwal Rady Miejskiej w Starym Są· 
czu z 2001 I 2008 r. dotyczących 
przyznawania mieszkań soejalnych; 
w splawle ustalenia wysokości diet 
oraz la$lld Zwlotu kosztów podróży 
dla pnewOdnlcz,cełO I dll radn)'Cl"l 
OrlZ diet '''a $Ołtys6w I przewodni
Clllcych komitetów O$ledlowych; w 
iU!rlwil wynlJmu pomieszczeń na 
ptowadzanll ku-chn lllkleplku s,kol
neło w Szkole Podstawowej w Sta· 
rym Sączu oraz kuchni w szko/ach w 
Barciach I Gabonlu. 

Podczu posiedzenia Rady MiaJ· 
sklej w Starym Sączu odbyło się 
równ ia! uroczysta odznaczenie ks. 
Tadausza Sajdaka złotą odznaką za· 
slutone,o dla Stareło Sącza. W uza· 
sadnienlu do uchwały o nadaniu ks. 
Sajdakowi zlotaj odlJlakl burmist,z 
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'''U_liR STAROSĄDEcKi 

Jacek llllk naplsal: Ks. Tadeusz 
Sajdak od plerwazych chwil pobytu 
w Starym SIIczu. tj. od 2000 r. ZlIn· 
gazowa! Się w prlc, upowszeChnia· 
nla wartotcl chrzdcijań$kich przez 
pryzmat nauczania Ojca Świętego 
Jana Pawła II olaz rozwój kultu Św. 

I 
Klnlł l ' Patronki naszego miasta. 
Współtwórca. budowniczy a zara-

zcm pierwszy Dyrektor Olccezjalne, 
go Centrum Pl e l ł"zymowanla im. 
Jana Pawia II w Sterym Sączu . Byl 
koordynatorem powstania ośrodka 

formacyJno·rekole kcyjneło ,Opoka'. 
umlejKOWloneao przy Ołtarzu Pa· 
pieskim. WawoJeJ kapłańsklaj poslu· 
dze wilie cza ... poświęCił mtodnaty. 
spędzając z nimi czas .... wlp61nyeh 
~rówkaeh. pr~kalUlłlc Im milość 
dO naszej O;ez)'lny. piclę&nowanie 
potskołcl oraz zaer.owanle tradycji 
ehneklJ.flskleh. Swoim zaan",to
waniam I połw,"-cenlam w znacznym 
stopniu przyczyn~ sle do ożywienia 
turyst)'Cznało Stareło SIIcza. 

w maju 2009 'oku Rada Powiatu 
Nowosądeckleło nadała ks. Tade· 
uszowl SajdakOwi odznakę honoro· 
wą .Zaslutony dla Ziemi Sądackiej '. 
Od początku roku bleż,eałO ks. Saj· 
dak palnllunkcJo proboszcz. w Ko
rzennej. (RK) 

Liczba, która cieszy 

" 
'-J 135 

O tyla osób 'powIęks2yla' się 
gmina Siary Sącz w roku 2012 . 
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, INFORMACJE Z REGIONlJ 

Gml .... Sblry ..... __ p ..... 2,4 mln złotJ<:h 

Inwestycje popowodziowe 
Wojewoda Małopolski opublikował pierwszą listę promes (tzw. po' 
wodziówek) na odbudowę dróg gminnych zniszczonych z powodu 
klęsk żywiołowych oraz zestawienie promes na zadania osuwiskowe 
w 2013 roku. Proponowane dotacje dla Gminy Stary Sącz wynoszą w 
sumie 2.389.200 zł. 

pierwsze 

, . 
w 

Gmina 

·~w . przy 
nr 294247K w Gabonlu w km 0+500 • 

1+400: .8~rcice Górne _ Wdiary" nr 294227K w Ba'clcach w km 0+500 
· 1+100; .Myślec· Zagórze Myś l eckie· nr 294218K w Myślcu w km 1+600· 
1+880. Szkody wyrządzone w roku 2010 są ftnansowane w calOści zadania, 
do powstałyc h w latach późn iejszyc h gminy musza dołoiyć 20%. 
W sumie w pierwszym rozdaniu promes w roku 2013 Wojewoda Małopolski 
przekaże samorządom gminnym I i>Owlatow~m 57 mln 950 tys, zł oraz 6 mln 
500 tys. złotych samorządowi wojewódzkiemu (na odbudowę mostu w Ropicy 
Górnej). Wojewoda Małopolski przekaże też samorządom 8.172.700 zl na za· 
dania osuwiskowe. W ramach .Programu Osłona Przeciwosuwiskowa" Gmina 

Przybywa ludności 
wgminie 
Na dzia ń 3 etycznla 2013 roku w 
Gmlnl. SUI.,. SIIICZ umaldowanycll 
Jut o,~m 23.422 mluzqńcOw, 
w mlml. St.rym Sączu 9120, n.to· 
mla.1 po.za mlast.m 14.302. Na ko· 
nlec 2010 roku w cmlnle zameldo· 
wane były 23164 ollOby, natomiast 
ni koniec 2011 roku 23.281 osób. 

Przybywa IlJdMśei w gminie. ogółem w 
minionym roku przyllyło 135 os6b. ale 
utrzymuje się tendencja spadku mieSl' 
klIr'iców miasta i ich wzrostu we ws~. 
W uł);eglyrn roku w mieście uby!Q 18 
os6b, natomiast o 153 osob'j wzro
sła liclba mieszkańców obszarów wiej. 
skich. Poza ml~stem więcej nit tySiąc 
osób zameldowanych jest w miejscowo
ŚCi: Barcice (2615~ Prlysietn ica (2100). 
Gaboń (1353). Go/kowice Dolne (1179). 
Moszczen-=a Nitna (1031). NaJwięcej 
osób w mieście zameldowano na Osie· 
dlu Słonecznym (1453) i Osiedlu Cyga. 
oowIce (916~ prZy ul. Węgiersklej (713). 
ul. Piłsudskiego i ul. partyzant6w (po 
663~ ul. Jana Pawia II (304), ul. SObie· 
skiego (303). 
Prawie równo po potow .. mieszkańców 
stanowią kobiety I meic:yini. Obecnie 
w gminie 18meldowanych jest 11733 
kobiet (50.1%) I 11689 mężczyzn 

(49.9%). (RK) 
Stary Sącz dostała 1.559.200 zł na stabilizację osuwiska wraz z odbudową L _____________ +_ 
drogi lokalnej Nr 294226K .8arciee Górne· Wo la Krogulecka· Os. Łą ki w km I 
0+300 · 0+500 w miejscowości Barcite Górne OraZ wykonanie dOkumentacji 
projektowo·budowlanej dla zadania pn. Stabi lizacja osuwiska wraz z odbudo· 
wą drogi .00 Baziaka na Glin iku· w km 0+150·0+300 w miejscowości Mosz· 
czeniea Niina. 

Warto wiedzieć 

8 lute~ w Urlłdzle Mt.J.klm w 
Starym Sączu odbyło sił zebranie 
Gminnego Zespołu ZerzlllclLllnla 
Kryz)1I"-go zwo/ ..... przez bunnl· 
strz .. J..,"" le'''''. 
W lral<de SPOtkania CZłonKowie ze. 
!;{)QIu z/!p(JZn/!li sil: z Zarządzeniem 

BU/mistrza STarego Sącza w $j}/"awie 
zmian w składzie osobowym Gmin
nego Zespołu Zarządzania K/)'l)'SQ

wago. Przedstawiony :wstal .Roc.!:ny 
Plan Pracy Gminnego Zespo/(1 Za-
rządzania Kryzysowego·. 7ematyka 
posiedzenia o~mowala tei ocenę 
stanu t>ezpjeczeństwa w zakresie 
zabezpieczenia przedwpoiarowego. 
Z30P1ltrzenia mieszkaOCów Gminy w 
v.vdę oraz oc;enę s.tanu Z1lbezpiecze. 
nia przeclwpowodzkJwego na terenie 
Gminy. Zagadnienia te referowali: 
Burmistrz Jacek Lelek, Komendant 
Gminny zosP RP Paweł Banach i 
Dyre/(tor Miejsl<.iego ZakJadu Komu· 
nalnego w Starym Sączu Ryszard 
Niejadlik. W Spo/.kanJu zespołu bra· 
/o udzial śdsle kierownictwo urzę· 
du, kierownicy referatów i dYrekto
rzy jednostek samorządoW)'C/l. (RK) 

• KURIER STAROSĄDECIO 

Pomoc dla 448 uczniów 

w molach pl'OWlldzonych przez Gml· 
nę Stary SIICZ .... llzowany last pro"k1 .Lepur .tart"', IInan_ny za 
jrodk6w UE. obeJmuJlllcy 448 uczniów 
klas HII z ośmiu szkól pocI.ta_ 
wych. Dysponent.m dotacji Jast Ze· 
.póI ObelUJl FlnaMllOwo-Admlnletra· 
eyjn.j SzkOl w Starym SIIIezu. Wartrić 
projektu, 357.009,62 zł. 

W ramach doftnansowanla prowadzo
ne są interesujące zajęcia edukacyjne 
w podziale na bloki tematyczne takie 
jak zajęcia dla dzieci ze specyftczn~· 
mi trudnościami w czytaniu i pisaniu 
w tym zagrożonych dysleksją: zajęcia 
dla dzieci z trudnościam i w zdobywa
niu umiejętności matematycznych; 
zajecia logopedYCllle: zajęcia socjote · 
rapęutyczne i psychoedukllcyjne dla 
uczniów. którZy mają trudności w ko· 
munlkacjl społecznej: zajęcia gimna· 
st~ki korekcyjnej oraz zajecia rozwi
Jające zainteresowania I uzdolnienia 
uczniów. Zakupione zostało równlet 
wyposażenie d la SZkól. i'NW) 

_·_2013 , 
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Z lawy poselskiej ... 

Poseł Marian 
Cycoń jak zwykle 
by! aktywny na 
różnych P<llach: 
zadawal pytania 
na ~osledzenill<':n 
ccjmu. ~",cowoł 

w komisjach sej
mowych i w swo
Im regionie . Przy_ 

gotował wiele nowych Interpelacji 
(ich liczba p'lekrOCJ:yła już 50) do
tyczących bardzo rćtnych dzJedtln 
• w~rowadzenla zmian do systemu 
Indywidualnych kont zabez~ieCJ:e
nia emerytalnego - takich. a~ ~ły 
atrakcyjne I mo!Hwe do zaakcepto· 
wanla przez przewidywaną przed 
wprowadzen iem systemu grupę 
spOłe<:mą. czy apelował o potrze~ 
nowych Instl\lment6w potrzebnych 
do aktywizacji zawodowej ludzi m~ 
dyCh. Poseł pytal również mied~ 
Innymi Minister Sportu ł TUryStyki 
Joannę Muchę o zasadność I mOŻIl· 
wość zwrócenia się do Komisji Eu· 
ropejskiej Z wnioskiem O możliwość 
pobierania tylko eksploatacyjnych 
opłat la korzystanie z obie~ t6w 

współfinansowanych z pieniędzy UE 
lw tym wypadku chodzi o sportowe 
obiekty PWSZ w Nowym Sączu) tak. 
by można udostępniać je mieszkań· 
com. Watna Interpelacja lIotycq la 
braniy turystycmej na Sądecc~tnie 
i Podhalu. Poseł czeka na stanowi
sko Ministerstwa Sportu i Rekreacji 
w sprawie dodatkowych ułatwłeń w 
p'lekraczanlu przez Ukraińców pol
skiej granicy w celach wypoczynko· 
wo -turyStycznych. cO Z pewnością 

wyróżn~by Po lskę na rynku usług 
turystycznych. Wychodząc naprze
ciw postulatom uzdrowisk próbuje 
zalnteresoweć Ministerstwo Gospo
darki debatą nad stworzeniem pro
,ramu pilotaiowego dla gmin uzdro
wiskowych w zaKresie odnawialnych 
fr6deł energii. 
Poseł Marian CyCQń uczestni

CJ:f rown iei aktywnie w dyskusjach 
podczas pierwszych czytań proJek
tów ustaw. chOĆby tych zglOSlonych 
ostatnio przez Klub Par lamentar
ny Ruch Pallkota. Pierwszy dotyczył 
zmiany ustawy o podatkU od towa· 
rów i uslug. drugi kodeksu wyborcze· 
go. Celem ~rojektu pierwszego było 
skrócenie z 60 do 30 dni okresu. 
w którym urząd Skarbowy ma obo
wiązek dokonać zwrotu rOtnlcy po
między podatkiem VAT naliczonym a 

należnym. WniosKodawcy propooo· 
wall takie pozbawienie naczelników 
u rzędów skarbowych uprawnienia 
do wydłużenia terminu zwrotu po. 
datku VAT. Obecnie termin ten może 
być przedIutony do czasu zskoń· 
czenia m.In. weryfikacji prewa do 
zwrotu podatku. Konsekwencją tej 
zmieny mialO być uchylenie zapisu o 
.<3b"<plcczcnlu m"J'Ilkowym. Obce 
nie w przypadkU decyzji naczelnika 
um:du skarbowego o wydłuieniu 
terminu weryfikacj i rozliczenia. na 
wniosek podatnika urząd dokonuje 
zwrow nadpłaconego podatkU VAT. 
jetell płatnik zloty zabezpieczenie 
majiltkowe w wysokości tej nadpła· 
ty. W drugim projelIcie Ruch Pa lika· 
ta proponował ograniczenie rządów 
wójtów. burmistrzów I ~rezydentOw 
miast do dwóch kadencjI. Obydwe 
pwjekty zostały Odrzucone w pierw· 
szym c~taniu przez Sejm. 
Choć nowy Minister Spraw We· 

wne1rznych 8anlomiej Sienkiewicz 
podpi:;.al jut rOZPOl"L/ldzenie o likwi_ 
dacji Karpackiego Oddziału Stra
ty Granicznej. to jeszcze na 35. po. 
siedzeniu sejmu pod koniec lutego 
trwała walka o Jego pozostawie
nie. Na liczne pytania poslów I<ola· 
eji l opozycji w tej sprawie odpowla· 
dał Sekretarz Stanu w Min isterstwie 
S~raw Wewnętrznych Piotr Stachań· 
czyk. GlOS w dyskusji zabrał r6wniet 
POSeł Marian Cycoń: 

cnce zapytać. czy w świetle nowej 
sytuaql, o tym mówi/a mola klubo· 
WII koteżanka l PO. w zwtązku Z re· 
orsanlzacją 'lądu nie warto pocze· 
kać Z podjęciem ostatetaleJ dęt;pJi 
w omaWianej sprawie. lak aby dać 
czas r>OWf!mu Slefowl resorlu na 
zapoznanie sle ze wszystkimi argu· 
mentaml organizacyjnymI, finanso· 
wyml I logistycznymi dotyczącymi 

reorganizacji strok tur Straży Gra· 
nlcznej na poluaniu kraju. Chcę 
równlei przy nadarzll)ącej się okalji 
zapytać. I to pewnie będzie POwtó· 
rzenie. czy caly kompleks budynk<lw 
Kllrpaclciego Oddziału StrllJy Gra· 
niczne!. kt6rego modernizacja kosz· 
towa/a okolo 50 mln zł. to właściwe 
miejsce na ośrollek szkoleniowy d/a 
straży POtame). Jeżeli n/e bł:dZ1e In· 
nego wyjsc/a_ 
Straż Graniczna. wlaściwie kar· 

packi oalllla/. wczdnlej wojsko, 1st· 
nieje w Nowym Sęczu od .1902 r. 
Jest Integralnie zwilIzana llym mia· 
Slem. CZy koszty poniesione nil spe· 
cjallslyclnij mOdernizację obiel</6w 
by/y uzasadnione. Jeśli w bullyn· 
kach planuje się utworZyć m.in. ma· 

_KURIER StAROU.Dł:CIU 

gazyn sprzętu na wypadek katastrol 
I klęsk tywlolowychi' W Jaki spOSÓb 
przyszli użytkownicy obiektów mllJlI 
efektywnie "YkOrzys!ywać nOWO' 
czesną. niedawno oddaną do użyt· 
ku. spemlaJllcę wszystkie kryteriII I 
cerly/lkaty bezpieczeństwa sieć te· 
lelnformatyczną. w kWrą za bardzo 
duJe nakłady IirlSnsowe WYDOsażo' 
no ~icdzlb~ K:lrp<JCkicgo Or;idzlolu 
Straiy Granicznej? 

Pan Posel zresztą nie p'leoczył 
ŻIIdnej okazji. by o sens i ce l tej reor_ 
ganizacji zapytać. Były Interpelacje. 
ośw iadcrenla. wystąpienia na po
slelll:enlach sejmu. a p'lede wszyst
kim spotkania z byłym ju! ministrem 
MSW Jackiem Cichoc~ im 1 podse· 
~ retarzem stanu w MSW Piotrem 
Staehańcz)'klem. Autors~ lm pomy
słt!m posła Cycon ia było szukanie 
wsparcia u bylego szefa MSW Mar
ka Biernackiego. który dzisiaj j est 
szefem Komisji Spraw Wewnętrz· 
nych. Oddlia/u nie udało sie urato· 
wać. ale dzięki negoCjacjom i zabie· 
gam. w Nowym $;.jczu pozostanie 
mocna placówka. a Plotl StachaII· 
czyk zadeklarował. ie dla wlęllszo· 

ścl pracowników cywilnych praca $lę 
znajdzie w Jednostkach podleg!ych 
resortowi. 

Loka lnie P<lseł Marin Cycoń 
uczestniczył ... pożegnaniu odcho· 
dzącego na emeryturę komendan· 
ta Henryka Koziaja. uhonorowaniu 
ks. Tadeusza Sajdaka oraZaktywnie 
I skutecznie włllCZy! się wspólnie z 
innymi parlamentarzystami w obro· 
nę miejsc pracy w sąde<:kim oddzia· 
le ~p6Ikl Orange. 

luty I ma'le<: to równiei: trzy bar
dto watne wiadomości. Po pierwsle 
Małopolska dostanie 2 mld 390 mln 
euro tIOWll'go budżetu UE w latach 
2014-2020. To o 44 5 mln euro wię· 
cej niż w okresie 2007·2013. Jest 
/ównie! stuprocentowa pewność. 
ze Nowy $;.jc, dostanie pieniądze 
na 85% kosztów odcinka obwodni_ 
cy pólnocnej (od uł. Tamowskiej. po 
Marcinkowickll) , mostem na Ou· 
najcu (koszt okolo 68 mln). a 11 
marca na spotkaniu w Umanowej 
Minister Rozwoju Regionalnego Elż· 
bleta 8ieńkowska zdradzila. że bę· 
dzle dysponowala dodatkowo 2 mld 
euro na cały kraj dła miast subregio· 
nalnych. takich jak Nowy $;.jez. 



Dotacja dla Starego Sącza 
na przebudowę dróg 

Wojewoda mil/opolski utwierdl'il listę '(Inkingową wniosków O do
finansowanil! W 2013 roku zadań w ramach Narodowego progra
mu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostęp' 
nośt - Rozwój. Na modernizacje ulic ICyganowicka I Witosa) oraz 
dróg (Moszczenia Niżna + Lipie, Moszczenia Niżna - Do Przedszkola, 
Moszczenia Niżna - Lipie · Barcice) Gmina Stary Sącz dostanie 1,25 
mln zl. 

R'l'SZARDIWMOR 

Na nścle zakwalifikowanych wnl ... 
t ków w .Czę'cl B - Orail "", ... 

ne" na pierwszym mlejSC\l figuruje 
wnlO$ek Gminy Stary Sącz z oceną 
31.5 pkt (wśród 18 gmin, które Ul)'
skały dotacje. z powiatu nowosądec
k iego jest Jeszcze: Piwn iczna. Pode
grodzie I Łososlna ODlana). 

Na zadanie pn .• Zwiększenie bez
pieczeństwa utytkownik6wd,6g wraz 
l P<lprawą dostepności Mmulli~a
cyjnej teren6w przylegl)'Ch poprzez 
modern izacje ciągu komunikaC)'jne
go obejmującego drogi gminne nr 
294193 K ul. Cjiganowicka (O~ OOO· 
1+259). 294194 K ul. Witosa (O~OOO· 
1+192). 294271 K Moszczenia Nit· 
na - Lipie (0+000·0+645). 294270 
K Moszczenia Ni~na · De PrZe<:lszkola 
(0~000·0+088). 294270 K Moszcze· 
nia Ni~na • Lipie - Barcice (0+000· 
4+694)". łącznie 6878 metrów bie· 
l'lcych. Gmina Stary Sącz otrzyma 

dOtacje 1.252.000 zł (wklad własny 
wyniesie 1.252.855 zł). 

Lista rankingewa wraz Z listą wnio· 
sków zakwali~kowanych do doftnan. 
sowania na 2013 r .• na l'lczn" kwote 
35 mln 730 tys. z/ zostały przekazane 
Ministrowi Administracji I Cylryzacjl. 

Przypominamy. te 27 listcpada 
2012 r. Rada Mlnlstr6w wprowadziła 
zmiany do Uchwały w sprawie usta· 
nowien ia programu wieloletniego 
pod nazwą .Narodowy program prze
budowy dr6g 10kaln)'Ch - Etap II Bez
pieaeństwo. Oostepnośt. Rozwór. 
Uchwalono zmniejszen ie o pe/owe 
puli środków przeznaczonych na do· 
tacje w ramach Programu (dla woje· 
wództwa małopolskiego kwotę 35 
mln 730 tys. zł). Jednostki samorzą· 
du terytorialnego mogą otrzymać z 
tego programu dotację w wysokości 
50 % wartości zadania. Jednak nie 
wiecej ni! 3 mln Ił. 

• KURIER STAROSĄDf.ctU 

Hołd starosądeckich 
samorządowców dla 
!otnlerzy Wyklętych 
z okalII Narod_IO Dnia Paml,. 
c:1 "toInlarzy Wykl,tych" burml_tn. 
Jacek IAlak, przewodniUlIC' Rady 
Mlaj_klaJ Ewa Zielińska I Z8lt_pc:a 
burmlstn.. KazImian. Glz lckl złOŻ)'· 
11 kwlet,- p",ed Pomnikiem .GoICo· 
t,- W.chodu" na Nowym Cment.n.u I 
c:hwllll c:1uy uczcili w.IC:Zllcych o nie· 
podł.I/I{ PoI.~ z ...,wlacklm ." • ...,. 
rem I komunistycznym reilm.m. 

Ideą Nar(>(k)wegO Dnia Pamięci .101. 
nierZ)' Wyklet)'l.:h" ustanowionego przez 
Sejm RP na dzień 1 marca jest upa
miętnienie wszystkich. kt6rzyw obronie 
Państwa ~skiego. walCZ)'1 i o prawo 
do samostanowienia i urzeczywistnie· 
nia demokra~zma, dążeó sp0ł9· 
czeństwa polskiego. przeciw sowieckiej 
agresji I retimowi komunistycznemu. To 
dzień hołdu dla bohaterów. którzy wal· 
czyl i I stawia li opór. a za te postawę tly1i 
więzien i . torturowani i mordowani przez 
NKWD czy UB. =ególnie w latach 
1945·1956. 
W Starym Sączu ofiary ztm)dnic>ej - lu
dobójczej polityki hitlerowskiej, sowiec
kiej i komun istycznej upam iętnia Po
mnik .Golgot)' Wschodu'. l wyrytym na 
tablicy napisem: .Dla upamiętnien ia 

60. rocznicy Golgot)' Wschodu. w h0ł
dzie poległym I pomOfdowanym pod
czas okupacji niemieck>ej i sowieckiej 
- ŹoITlierze organizacji n>epodległościo
wyd1 pierwszej I drugiej konspiracji: 
Krzy!e wok6I centralnie postawk>nego 
.Chrystusa Fra$ObIiweg!l· symbolizują 
m>ejsca najokrutniejszych straceń poł
skich obywateli: Auschwltr:-Birkenau 
(Kl). Oachau (Kl). Gross-Rossen (Kl), 
Treblinkę (Kl). Cm.r1<6w. Katyń. Sm0-
leńsk. Twer. 
W 2003 roI<u .GoIgota Wschodu' zo· 
stała przekazana przez Związek Zolnie· 
rZ)' Podziemnych Sił Zbrojnych 1944· 
56 oraz Związek Wlęfnlów Politycznych 
Okresu Stalinowskiego pod opiekę Gim· 
na1,lum im. Juliusza Słowackiego w Sta· 
rym Sączu. (RK) 



INFORMACJE Z REGIONU 

0011"_ 2012 r.UCZ"'! ~ _ "" ., odb!onoodp..sów-. .... II)'Cf! w ,,'nie 1ItIIrys.ez 

Nowysystem 
odbierania odpadów 
Zgodnie z uplHml znowO!'izuw.nO!j u.,.w)' o ", .. "01<lln',, a.~toKi i porz<tdk" w gm'nKh, od l lipca 2013 
r. uczną obowląz)'wK nowe zasady odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych na te~nle gminy Stary 
Sącz. W tym celu Rada Miejska w Starym Sączu podjęła równlei stosowne uchwały dotyCzill.ce wY$Okokl opła
t)' za odbieranie odpadów, metody Jej naliczania, I takie trybu, sposobu I częstotlrwc»cl Jej wnoszenia. Odpa
dy komunalne będą odbleraneod właścicieli n'eruchomokl zgodnie z ustaleniami UWart)'m' w Regulaminie 
utrzymania czystości I porządku na terenie gminy Siary Sącz. PodSlawowlm dokumentem, slui"cym do na
liczeni. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Jest druk dek aracji. Kddy włdcklel (zarządy) 
nlltł\lchomoścl Iobowl~n)' Jest wypełnił I cIOłu,rCIyt w nieprzeku'czalnym terminie do 31 maru 2013 roku 
do UMIG w Stłrym S"o:" dekl(lr(lcję o wysokości opł.ty II !il0spoclarowanie odpad.ml komunalnymi. 

U '1.111000 częsllllllM:lśt Odbif!rB. 
TlIlI 00pe0ów komUI'WIln,.::ll Od 
włll6eieie~ nitn.leł'lcmoki na 

kt6r)'eh uomleslkuJłl mies.d<eńcy w 
bu'fynkeeh JecInOrOdlInnych' 
l ) odpady nIesełreiowane (lmiesza· 
ner • co naJmnlej}eden raz w m~iącu. 
2) odpady uleIlJ~ blodegrada· 
cJi - co I\IjmnleJ dwa razy w miesią· 
00. VI oIIresie od l kw1etnla do 31 
patdzlemlka. 
3) odpady ~ne - co najmniej 
)eden raz VI mIe$i.tctI. 
4) odpady w\elkDpbarytawe. zużyty 
sprzet eIek~ I eIektronieuly. lIł
tytl 0(10I'I)" 00 nejmnIej dWa razy dO 
rokI.I w ust8IOnym ~ t.enTWIie. 
5) odl*ly bucIoto1ene 11WbiOf· 
kowI- 1\11 ~ "'~ckielil _. 
6) ptZeIemIInowa .... leki - pm!Z okfes 
ca/ełO roku w lpecjalnle do tego pm!' 
znaczonych pojemniklIch znajdujących 
lfe na terenie ośrodków zdrowia. 
7) zuiyte balerle. a~umula\O()'· przez 
okres całego roku w specjalnie do tego 
pm!ZI1l1CZ01l)1::h pojemnik8ch znajdują· 
c,.:h tle w łZkoIach. pIac6wkacll hao. 
dIowyo:łI oraz w budynku Urzędu Miet 
~ w S"rym saez,... 

Ustalono ~ częstotliwo
ści POlt»Iwa" Odpadów komu .... 
nych z nIenIchomoki. na których la· 
mieIzIwM mIealkańcy VI bud'JnI<,ach --l} odpady r liS 1'8D?Włne (zmiesZa-
.... ) · 00 najmniej)eden nu wtygodniu. 
2) odpady ulepjltce biodegradacji -
00 naJmniej}eden raz w tygodniu. w 
okra$le Od m-.Ja do pafdzlemika. 
3) odpe.d~ segregowane - ec najmniej 

)eden raz w tytJdnlu. 
4) odpady NI~opbat)towe. zużyty 
~ elektryczny I eIekIrooiczny. ruty
~ opony . 00 najlriaj dwa razy do roIw. 
5) odpady budowlane ł nlLtlI6r. 
kowI _ 1\11 ~ wIakiI;ieIa --6) ~ 1ekI - pm!zokfes 

~ roku w~ do \eiO P=
UIIICl'OI1)'f:łI poje"" Ibch UIIIjd~ 
się na teranie ośrodków ztlrowiiI. 
7) zutyte baterie. Ikumula\O()' - przez 
okras caIe&o roku VI lpecjelnie do lego 
P!ZeZl\lloCZOT1YCh pcljemnlkach znajdują· 
c,.:h s~ w szkołach. piacÓw\(aCh hao. 
dlOW)'Cll oraz w budynku Urzędu Miej
sldego w Starym ~. 

SlczeJÓlO'WY harrnono&nlm W)'WOnJ 
odpadów komunem,d'l w danym roku 
klIlendarlowym zostanie podany do 
"iadomoścI po ~ ptZetar. 
"" na odbiór odptld6w komJne~ 
na ~ Gmr" Stary s.:z. 
Wlaśckllle nIeruc:hornokf ~ 
zanI SIl do pozbywanie tle odpadów 
komunalnych z \efenu nieruchomości 
w sposób systemat)CZny. awarantu~ 
r:t zachowIInle czystości ł porządku na 
nieruchomokf. Pozbywanie $ie odpa
dów komunalnyc~ przez wIeścicieli nie· 

'kUR'IRST~ 

ruc:łIornookj odbjtwa tle 
poprzez Ich ..... ," ......... w OdpOWied
JW:h pojenvIikac;łl1 ~ a nasteP
nie odebtarIie Ich pnez p"~iębioo~ 
odbleoai4Oe&O Odpedy. 

Właścideł~~ 
rrt jest udoStłQI'Iić pcjImo OkI P=
znaczone do lbIeranle odpedćw k0-
munalnych. l1li czas odbier1Inla tych 
odpadów, w NCZegóInoścf poprzez Ich 
wystawienie poza \e(efI nieruchomo
ści . w m~ umolllwiaj~ swobodny 
do nich do}llztl. WlBŚciclele nierucho
moścf zobowt~nI SIl w terminie 14 
dni od dnia uomlełzkllnla na d8nej nie· 
~ plerws.zego m~r'ica, 
do lIoleroia w Gminie del<laracji Q wy
!II'lkoKi QOIety z.-~nie od
padarnlloornunalnyml. • tIk!e korekt)' 
deI\I!IIaQi w ~ kaide) zmiany 
lTIIIiIIceI wpI)'w 1\1 W)'IOko6ć opiaty za
ppodaoo""," odped!ImL 

BlIższe informacje w ljlI8Wie odpadów 
komunelnych mołnII uzyskać w Urzę
dzie Miejskim w Starym Sączu ul Bat0-
rego 25 (budynek w podIoórzu) 
te!. 18 4460270. wew. 202 

I lub 18 4462846. 
e·mail: odpadyevm .• tlry ... cz.pl 



Najważniejsze pytania I odpowiedzi 
dot. nowej ustawy 

Jaki. btd'l kon .. kw.neJ. nia lloi.nia d.klaraeli O 
wy,okojel opiaty Ul odbiór odpadów? 
w przypadku nie złożen ia deklaracj i Burm istrz Starego Są

cza ok reśl i w drodze decyzji wysokoŚĆ opiaty, biorąc pod 
uwagę szacunki. w tym średn i ą Ilość odpadów powstaJą
cy<:h na n ieruc homościaCh O podobnym charakterze. 

Co nalety lIoblć w przypadku Już podplllneJ umowy 
'firm" odbleraJ"e" odpady? 
Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicie l i nierucho
mości w zamian za oplatę zapewnia Gmina. Wlaścicie

le n ieruchomośc i do tego czasu POWiM I podjąć decyzję 
czy wypowiedzą umowę na odbieranie odpadów komunal
nych zawartą indywidualnie. Oplata przakazywana gmi
nie w zamian za św i adczen ie uSiugi odebran ia i zagospo
darowania odpadów będzie Obowiązkowa. 

Jakli I t awkt opiaty nalety przyjłlć w prZ}'padku .. ,r,_ 
,owanla odpadów? 
W przypadku zbierania odpadów w SPOsób selekwwny 
nalety ustal i ć stawkę opiaty w wysokości 6 zł od osoby. 
W tej cenie będą obierane w każdej ilości zarówno od
pady segregowane. gromadzone w oznakowanych pojem
nikach jak i odpady. które pozostają po segregacji i są 
gromadrone w pojemniku lub czarnym worku (np. popiół. 
zużyte środki higieniczne, zanieczyszczone opakowania. 
itp.) 

Na elym pOla,. ,bil.anla odpadów w Ipol6b 
.. Iaktywny? 
Zbierenie odpadów w spoSÓb selektywny. czyli przestrze
ganie zasad segregaCji. oznacza wydzielanie z masy wy
twarzanych odpadów ty<:h skladnlkÓw. które motna pod
dać ponownemu przetworzeniu I umieszczenie Ich w 
oznakowany<:h. zróżn icowanych kolorystycznie workach 
(metale I tworzywa sztuczne - worek żółty. papier - wo
rek niebieski. sz kło - worek zie lony). Nalety pamiętać. te 
skladnlkl te powinny być czyste i pozbawione zawartości. 

Kto zapewni pOjemniki/worki na odpady "I.e, owan. 
I nlne,relowlne? 
Gmina Stary Sącz w dalszym ciągu będzie dostarczat 
worki na odpady segregowane (papier_ tworzywa sztucz
ne, szklo. bioodpady). Zakup worka lUb pojemnika na 
odpady. któryCh nie można posegregować. zgodnie z 
Regulaminem utrzymania czystC>śc i i POrzlldku na tere· 
nie Gminy Stary SlICZ nalefy do obowillZku właścic i e l a 
nieruchomości. 

W Jakich terminach b"dll odbieran. odpady komunal· 
ne na t eranil ,miny Sta.y SĄcz? 
Odbiór odpadów poseg'egowany<:h będzie odbywal się 
zgodnie Z usta lonym harmono,ramem. natomiast odbiór 
odpadów niesegregowanych (gromadzony<:h w pojemniku 
lub czarnym worku) bedzie podany w późniejszym termi · 
nie. po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów ko · 
munalnych na terenie Gminy Stary Sącz. Informacja ta 
ukaże się na stronie www.stary.sacz.pl(WW) 

1s6cIIc: UMiG S!ory~ http;,I/~iod.moo.p.pI 

Jak będzie funkcjonował system 
w gminie Stary sącz? 

• Do dnia 31 marCa 
2013 r. wlaścicie l e nieru· 
chomC>ści zobow iązani są 
złożyć deklaracje. w któ
rych oświadczą o liczbie 
miesZKańców w danym 
gospodarstwie (n ierucho
mości) Oraz o tym. czy 
odpady będą gromadlO
ne w SPOSÓb se lektyw
ny (przestrzeganie zasad 
segregacjiJ. 
• Właściciele nierucho· 
mości niezamieszkały<:h oprócz deklaracji o segre· 
gowaniu odpadÓW dodatkowo wskażą. w jakich mia
sillcach wytwarzaj ą odpady oraz Ile pojemników nimi 
zapełn iają. 

• Oplata za gospodarowanie odpadami komuna lnymi. 
powstającym i na terenie nieruchomości. na których 
zamieszkują mieSIkańcy. samodzielnie nal iczona 
przez skiadającego deklaracje stanowi Iloczyn liczby 
mieszkańców fakty<:znle lamieszkujący<:h daną nieru· 
chomość (a nie osób zameldowany<:h) oraz ustalonej 
stawki opiaty tj. 6 zllub 12 zł od osoby, 
• Stawka opiaty za odbić r i zagospodarowanie odpa
dów komunalnych zbieranych w sposób segregowany 
wynosi 6.00 zł od OSOby za miesiąc. natomiast staw
ka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów kO
munalny<:h zbie rany<:h w spOSÓb niesegregowany wy. 
nosi 12.00 zł od OSOby za miesiąc. 
• W przypadku n ieruchomości niezamieslkały<:h. na 
któryCh powstają Odpady komunalne Gmina ustaliła 
stawkę opiaty za pojemnik o Określonej pojemnOŚCi: 
pojemnik do 120 L - 20.00 Ił. pojemnik do 1.1 m' · 
60.00 zł . powyżej 1.1 m' · 60.00 zl la kaidy 1m' w 
przypadku segregowania odpadów; pojemnik do 120 
L - 40.00 zl, pojemnik do 1,lm' • 120 zi. powyżej 
1.1m' - 120.00 zł za katdy 1m' w przypadkU niese
gregowany odpadów_ 
• W przypadku nieruchomości o charakterze miesza
nym (np_ sklep + mieszkanie) oplata stanowi sumę 
opłat obliczony<:h jak wyiej. 
• W przypadku nie złożenia deklaracji (lub złożenia 
deklaracji niezgodnej ze stanem faktycznym) o wy
sokości opłaty zdecyduje Burmistrz w drodze decyzj i 
administracyjnej. 
• Opiaty nalaiy wnosić w okresach kwarta lny<:h. Płat· 
noścl można dokonywać przelewem na konto: U rząd 
Miejski w Starym Sączu "Oplata śmieciowa" 75 2030 
0045 1110 0000 0258 5260 lub w kasie Urzedu 
Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25 oraz w 
BGZ Oddzial Stary Sącz. Rynek 20 - tlez dOdatkO
wych prowiZji. W następująCYCh te,minach: do 28 lu
tego (opłata za I kwartał). do 30 kwietn ia (opłata za II 
kwa,tał). do 311ipea (opłata za III kwartalJ. opłatę za 
IV kwa rtał nalety wnieść do 31 paźdz i ernika. Pierw. 
sza oplata musi zostat uiszczona w terminie do 31 
lipca 2013 r. (RK) 

.KURIER SlA1łOSĄDEaU 



GOSPOOARKA I PIENIĄOZE 

Zmiany w KRUS-ie 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie upaejmie In
form uje, :te od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzą zmiany w ustawie z dnia 20 'il rudnia 1990 r. 
o ubezpieueniu społeunym rolników w zakresie ustalania uprawnień I wypłaly emerytur l 
reni rolniczych. 

Poniżej przedstawiamy najwatnlej
Sze zmiany: 

1) Sukcesywne podwyiS2anle I 
zrćwnywanie wieku emerytalnego dla 
kobiet oraz mężczyzn (art. 19 ust. i 
pkt 1. ust. la lib). PodW)'iszanie wie
ku emerytalnego zacznie si ę od roku 
2013 i będzie przebiegalo stopn iowo_ 
O~mle kobiety urodzone po dniu 31 
grudnia 1952 r. i mężczyzn urodro· 
nych po dniu 31 grudnia 1947 r. 

2) Ogran iClenie ITIOt l iwoścl skorzy· 
stan ia z emerytur rolniczych z art. 19 
ust. 2. czyli tzw. emerytur "wcześn i ej· 
szych". Tzw. emerytury .wcześnleJsze· 
będą przyznawane tylko rolnikom. któ
rzy do dnia 31 grudnia 2017 r. 
• ukonczą wiek 55 lat _ kobieta lub 60 
lat - mężt:zyzna. 
• będą legitymować się okresem 
co najmn iej 30 lat podlegania W"f
lącznie rolniczemu ubelpie<:leniu 
emeryta lno·rentowemu. 
• zaprzestaną prowadzen ia działalno· 
ści rolniczej. 

3) Wprowadzenie nowego rodzaju 
świadczenia cześciowej emerytury 

Aktywność w grodzie Kingi 

rolniczej (an. 19a)_ O emeryturę cze· 
śclową będą mogu ubiegać sil' ubez· 
pieaeni (rolnicy. domownicy), tj: 
• kobiety. które osiągnę/)' wiek 62 lata 
I mają co najmniej 35·letni okres pod
legania rolniczemu ubezpieaeniu 
emeryta lno·rentowemu. 
- mekzyłn i . którzy osiągnęl i wiek 65 
lat i posiadają co najmniej 40·letnl 
Okres podlegania rolniczemu ubezple· 
czeniu emerytalno-rentowemu. 
Wysokośt częśc iowej emerytury 

rolniczej będz ie wynosić 509b kwoty 
emerytury roln iczej ustalonej na ogól· 
nych zasadach I nie bedzie pod legać 
podwyższeniu do kwoty emerytury 
podstawowej_ Wysokość tego świad
czenia nie będ~e zmnlejs.zana. mimo 
że emeryt bę<lzie prowadz~ dzi ałal

noŚĆ rolniczą. 
4) wprowadzenie okresowej emery

tury rolniczej (an. 15 ustawy o zmia· 
nie ustawy o emeryturach i rentach z 
FUS). Osooom, kt6rym upłynąl okres. 
na j aki została im przyznana renta 
strukturalna. a kt6re nie osiągnI'/)' 
jeszcze wieku emerytalnego. będzie 
przyslugiwala okresowa emerytu· 

ra roln icza do dnia os iągnię<: ia tego 
wieku w wysokości emerytury pod
staWOWf!j - bez względu na posiada· 
ny Okres podlegania ubezpieczeniu 
emeryta lno-rentowemu. 

5) Zmiana niektÓryCh zasad wypła· 
ty części uzupełniającej emerytury lub 
renty rolniczej (an. 22 ust. 1 OraZ art. 
28 ust. 11 i 12). 
- nOW"fm rozwiązan iem w zakresie wy
piaty emerytur I rent rolniczych będzie 
moź1iwość podejmOW<lnia pracy paza. 
roln iczej przez osor,y uprawnione dO 
okresowej renty rolniczej Z tytułu nie
zdolności do pracy. bez utraty prawa 
do tego świadczenia. w zależności od 
uzyskanego przychodu świadczen ie 

będzie ulegało zmniejszeniu (zawie· 
szen iu) na zasadach wyn i kających z 
przepisów ObOwiązująCYCh w systemie 
powszechnym. 
• moi:l iwość uzyskania pełnej emery· 
tury lub renty w przypadku prowadze· 
nla przez renci stę lub emeryta. w peł· 
nym wieku emeryta lnym, działalności 
roln iczej z malŻOnl<iem. ktćry podlega 
ubezpieczeniu emerytalno - rentowe· 
mu z mocy ustaW"f_ (WW) 

Ośrodek Pomocy Społecz nej w St arym SIICZU 
rea lizuje projekt pn . • Czas na aktywność w 

Grodzie Il lnil". Uczestnikami Sil kobiety I męi· 
czyi n i. bezrobotni. nieaktywni zawodowo. a tak
ie roln icy. Ponadto osoby t e powinny być wwleku 
aktywności zawodowej (15-64 lal e), pochodz i'; z 
terenu gminy Stary Sącz. li ta kże ko rzystać ze 
śwladc~en z pomocy sp ołeczn ej . 

-'->'---' _. 
Uczestn ictwo w projekcie jest bezpłatne . a dodat· 
kowa przeWidziano wsparcie dochodowe przyzna· 
wane w oparciu o ustawę o pOmocy społecznej. 
Benef icjenci otrzymują równi eż pomoc ze strony 
pracownika socjalnego. Przewidz iano także wyda· 
rzenia integracyjno _ kulturalne. ktć re przybli żą 
benefiCjentom piękno i rćtnorodność loka lnego 
środowiska. trad ycji oraz dorobku kulturalnego. 
Projekt współfinansowany j est l Uni i Europej· 
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz· 
nego. In formacj i o projekcie moi:na uzyskać w 
Ośrodku Pomocy Spolecznej w Starym Sączu 
ul. Stęfana Batorego 15. tel 184462070. (WW) 

.... __ . 
...... __ .---_.--., , 

"''',---''''~' fj'" 
.~-,,,,-,--, 

---,-, 
. KURIER 5TAROSĄDECKI 
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Projekt IIO"--.n-J, .n.'of'ullkc:yJn-! blbllat.kl "GołkowIe.ch 

Kolejna inwestycja 
w edukację 
Gmina Stary Sącz razem z Powiatową I Mlejsko·Gminną 81blioteką Pu· 
bllczną w Starym Sączu aplikują o bodkl finansowe na budowę nowo· 
czesnej, wielofunkcyjnej biblioteki w Gołkowkach. Nowy obiekt Filii w 
Gołkowkach PIM·G8P pełnilbyfunkcję ' centrum kultury"'w tej mlejs.c:o
woścl. Szacunkowa wartoU zadania wyniesie 2,5 mln złotych. 

Projekt zakłada ftnansowanle w 
lamach plogramu Mlnl,"a Ku l· 

tury I Ozl<KIzlClwa Narodo_go KUL· 
TURA+ PRIORYTET '8IBUOTEKA+ IN· 
FRASTRUKTURA BI8UOTEK' na lata 
20ll·2015 oraz ftnans.owe ws","rele 
ze silony Marualka MaiopolskI. 

Program Ministra Kultury ma na 
celu Wlmocnienie pOtencjału I 1011 
gminnych b<bl iotek publicznych oraz 
bibliotek pUblicznYCh wchodUl~h w 
sklad innych Instytucji kultury. dla któ
rych organem zalotycielskim Jest gmi· 
na. Priorytetem tego plOgramu jest 
przekształcenie bibl iotek gminnych w 
nowoczesne cenIla dostępu do wie· 
dzy. kultury oraz ośrodki tycia spo--

1% dla Konradka 

I 
/eanego. Biblioteka we wsi czy ma· 
lej miejscowości ma pelnić rolę tzw. 
centrum kultury. W grudniu ubiegłego 
roku Rada Ministrów przyjęła UChwa· 
łę zmieniającą dotychczasowe zasady 
realizacji zada ń przez beneftcjentów 
Prklrytelu . 8ibliOleka+ Infrastruk· 
tura bibliotek'. Obecnie minimalna 
kwota dofinansowania zadania wyno· 
si 50 tys. lł. natomiast maksymalna 
1875000 ri. Udzial plOcentowy dota· 
cjl nie moze przekroczyć 75'11. kosztów 
zadania, zatem wkład wlasny wniosko· 
dawców musi wynosić minimum 25% 
kosztów zadania. Maksymalny czas 
realizacji zadania wynosi 36 mieslę· 
cy (w szczególnych przypadkach mole 
być wydłużony o 12 mieslęcfl. (RK) 

KOM&dek TokIIrcl)'X .... n""'pem.rr 5 I.!rt, ml ..... /u w 
8Mclcac1l. Urodził _/t z bardZo cJtiJq, n/eulfl>lal,.. 

taKie na 18my 
mieslecznika 
Fort>es, kf6-
I)' opub/iw. 
wal liste SIU 
najbogatszyc/l 
Polaków. /(on-
redek to bar· 
dzo rezohlt· 
ny ch/ofJCZYl<. 
z bardzo do· 

""""". Mimo. re wczeSnieJ rodlk:e wiedlJell te be<llie choły (Ie. 

Telewizja cyfrowa 

22 kwletnla nut~p' wyI'Icunle eml· 
sll _naloc_el nadajnika ni Przehy· 
bil ł tym umym .q:!>dnle z ustew" 
l 30 czerw'" 201:1.r. wdrożenie ni· 
zJemIlej telew~1 C"J'froweJ. 

Ministerstwo Adminl$\n!cj l I Cytryn!· 
cJI, U>Uld Komunikacji Elektronicznej. 
KrajowlI Rada RadiofonII I Te lew;z.ii. 
IntormuJą, ze l!stopadlJe 2012 r. roz· 
począł sle w Polsce proces wyłącza · 

nia /lazIemnej telewizji analogowej. 
Wkrótce cyfrowy s)'gnalzestąpl w ca· 
łym kraju sygnal ana logowy. Już tela! 
maina odbierać kilkanaście P/ogr/!· 
mOw w lepszej. cyfrowej jakOŚCI. 
Naziemna teiewtzja cyfrowu zastąpi 

docelowo lelewilję analogową. Ozna-
eza to. te wldrowle. kt6rzy n i ~ wypO
satą się we właściwy sprzęt do Jej od· 
bloru, utraCi! mokliwość odbierania 
telewizji naziemne). 
Do odbioru naziemnej telewizji cyfro· 

weJ potrzebny jest; 
• nowoczesny te lewizor cy1rowy (ob· 
sługujący kodowanie MPEG·4). lub 
• zewt"\ętrzny dekoder OVB·T MPEG·4 
w formie przystawki (Uw. set·top·OOx) 
podłączony do telewizora. OraZ 
• takjakdotychczas antena naziemna. 
Koszt zakupu dekodera. ta wydatek 

okolo 100·250 zl. Natomiast ceny ano 
ten kształtują sie POmiedzy 50·200 zł. 
Pny zakupie dekodera lub telewizora 

trzeba upewnić się. CZ'I1o odpowled· 
nie urządzenie. Zachęcamy do kol?)'
stania l zaufanych punktów sprze-
daŻ)'. ZgOdnie z prawem sprzedawca 
lObowląUlny jest do poinformowania 
przed zakupem, czy sprzęt spełnia wy. 
maganla techniczne do odbioru na· 
ziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. 
Coraz częściej zdarzają się przypedkl 
oferowania do sprzedaŻ)' sprzętu. któ
ry nie spelola wymagań I tym samym 
unlemo!liwia odblcM telewizji cyfrowej. 
Więcej na www.cyfryZłlcj ... ov.pl (RK) 

kan: ~wal jednak calklem In"" cl>orobę). 10 słowa 
które us/ysZe11 po porodzie poraziły /ch • OSTEOGENESIS 
IMPfRFECTA czyli wrodrornJ laml~ /rości. Nlkl z rodzJ.. 
II)' wcześniej /!Je chorował na la/(ą cOOrobę gene/)<:ZJlą. 
Jego rełlabllilacJą oraz zbiórką pieniędzy zajmuje się Sto
warzysnonie Sursum Cot"ria. W tym roku KDnradek wsp;e.. 
re swoim wfzerunkiem I<Bmpan/ę 1 ~. ale nie !yIko. TIIlIf/ 

brym serdusz1</em, ktdry deklaruje: 'gdy =fanę mIlfoOO. 
rem, bI:dę pOmagal innym dzieciom". Zuch chlopak! (WW) 

OKURIER STAJłO.SĄ~ 



OGŁOSZENIE PŁATNE 

lok.l .... Grupt 0.101.1\1 • • Bram. k 
sklelu· lWO"( dwie >ą$lłduJ4<" '. sobą 
gminy: rodegroclzie I SIary Sącz le4<;e 
na ,",,,,,le wojew6dzlwa małopol<i<ie<Jo 
w powfecIe rIOwo>ądecklm_ Gminy PiI"
"""kle z'JmuJ~ I",mle powierzchnię 
l~ km2 i :tamie,-, kiwane .ą prz.z 34 068 
0.6b. Gron!<ą pomlę<lzy obiema gmina' 
ml)e>l rze k.a OunaJK, na ktć'"J zb<>dow.
nQ dw~ m.,,,y ł't""łc~ gminy p.rtn~"kie_ 
Oble gminy Z r.cJi .pój""lci wytQri.l
n.J I u.ytIJow.~ ", w poblitu MI",. ~ 
wego S~c:ta m.ja b. rWo dobre ukl.dy 

komu nlmyjne. Na ob,uru lGO ar.
m. BMkldu odkryto J.dne z naj't."zyth 
wtlHnolrednlowlKznyth {tadów OSIOd
nktwa w Korpatach. Podr<Jrodzl. i pobll
.kie Na.,.CQwlce to ~ebkl osadnlc'wa 
na SądKayrni", • Stary Sącz J~nym Z 
naJ .... uy<;h ml~" M;oIopol.kl, >iedzlbl! 
sanktulrium Swl ~l<!J Kingi. J~nolltQlć 
kultu,ow. gmin PiI'tnersklcll p<zejlwl. 
,tę mln. W kul'ywowonlu tradycji: .wy 
cza)6w. ob"ę<I6w. o,az W p<nnlk.anlu .Ię 
ku ltury I wzajemnym c ... "",nlu z do,ob
ku poprżednlch pokoleń. Wspólne 'rad)l-

cle kulturalne wyrallll\ sit w •• chowanlu 
.troJu ludowr<Jo lochów Sądeckich pod· 
k,dlają<:09O 101<.1100 lQt$omoll. 
Z.c)wnowotony r<>ZW6J gmin pa"ner_ 
.klch opony jest n. d,obnej wytWÓr'lO
tcL h''''''lu I u.ługach or •• n. rolnIcrwIe. 
:sr'M na rOlw6) ob<.< gmin poza w,po
mnian> "9,oturY'IY!<4 nalety up~tryw.c 
w $2@mko ro,umlanych Izw. ,przemy
.I""h' «~'u w<>ln~9<>' 
Pr.wdziwym boga<:r~m ob.,.", lGO >ą 
lu"'ie ml~ .. k.ńcy $ilnl@ Id.nly/ikujący 
.Ię ... ,wo)( "",ł4 oJcżyz",!_ 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu 

Zgodn~ '" <latut~ OIcr"'."ysze .... dzlłIł N rzecz rD!W<>ju obuor6wwioJ>kith GI6wnym z.adan~m StOWI' 
rzySZcOla l.GO ,Brama s..kidu')Mt wd,uan" lokalnej Str.ll<!<jll ROlwoju (I.Sffl na ,woim o",-,""e d>laIanił po
~l rt"OIlZa<:ję d..ó<h glówT1ych ce~: 

i. RO!wół IUryStyk! w opIIrdu o bogactwo przyrodnicze ilw~urowe obwIru. 
2..1'opr_i jakości tydoo m~r'w:(\W NODs.>aru. lGO. 

ZhIi1IIH<Y~ lconiK """"" prog,amowanlł "" lata 2007 - 2013.,..az ef~klywn" wd_ wIękua c~ 
dosto:pnyc~ Wodkówfinan!OW)'Ch w ramach Progr.mu Lfł.OER pm>macZOna "" ltIZWÓj obwI,(\W wiej<i<ich 
objętyclI ~nok~ S" ..... ~ LUD ,Br."", Be<i<Jdu' spnw1 •• że w OlKUjąu) no. ",oczywi.toścl coraz 
~Ioj spoIyk.amy się • ofel<wnI ... koo\c:zDnych pr1~ ktć« "",,wIoją nam funkcjonow ...... ",,"akcyj_ 
ni.oją ~ny c .... I PfZYCZYŃ'ją ~ do popr-r jakołd i)oda mlO<ZI<arlclw otm.orv LGO. 

W <l<>tychc!łsowyd> naboracn. w ramach dI:iaIar\ ,Odnowo I rozwój wsi ' Otl» .M.W projekty" Senef>cjc-n-
ci zIotyIl ponad 70 wniosków O dollrCje na współ!inartlOWa.v. p~~2"'1uHtJ organizacji lmpreLlw1-
normyer.. 'P"'1owych j rekreac)'jnych. ptZygotowa ni.o m;rreria/6w pron'lOq'jnych. doposa:!enie gospcdontw 
09101" ryStl'Cl1l)'Ch. ""parcie >espoI6w fe91ono1nych, ~ procIuklu 1ol<olne9<>. budowo tn<ICIflnlzocja I 
dopOsa:!enie ~k """!<klet. . budowl i modemlUoCjl plKÓW~. No l<.onIK 2012 roku I>lt.ko połowa ... · 
pIonowar"l)'(h ~ ",,,ala ukończono I <i<utocznIe rozliczono. dzięki CZ\'mU pow5lMy n......, place ubaw. 
'w1e1lice wloj5lOe. bohk.a lin .... miej"" u!ytecznołd pubUcmoj. 

Podwrnowu.l4< Zl pośteclnlctwom _I~II. LGO "810l1li 8esldclu· a.~HId . W.nu 
gmin PodegrodzIe j SU..,. ~ zroli!owoU lub rolinrją wnlo ... I .... lą<:!no1 k_tę: 1220 127,57 zł. 

UWAGA NABÓR lU 
Od 19.03.2013 do 05.04.2013 informuje o możliWlrlci skJada"la za pclred"kt~ 

Stowanynenia Lok./IlneJ Grupy Ddał~1a ·Brama Beskidu· 
działającej na terenie gmin: Stary Sącz.Podegro<:łzie 

wniosków o przyznanJe pomocy na operacje z zakresu 
.M/Iłe Projt'kty", .Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"', Różnicowanie w k1"runku dzialalności nierolniczer 

Nowa siedziba: Stowarzy5a!n!e Lokalna Grupa Działania .8rama Beskidu· mieści się obecnie 
w Mostkach 86, tel: 18 547·66-80, www.bramabe-skidu.pl 

5erdeanle zapraszamy! 

.""'II<I*!........,.._N ma,."."".. Ob>.t.t"* ~ 
~_ ... _

~_Jo<t",Indów"""'~w_ ........... "wct _ _ ... " .... __ 
_ ''''"''' """"""''''''' __ "' "" 200HOIJ._l>nod ___ """,*~WIojskldI '" "" 1007_ 

>0, ................ _., ........... _ 

.KURIER !ltARoSĄDtCKi 



WYDARZENIA KULTURALNE 

.Ibllot. ... w a.rdcacłI Jest ohJlIrtIo d .. wszystkleh 

Oferta dla Małych i Dużych 
Po przebudowie i modernizacji, któriil rozpoczęła się w 2011r. dzięki programowi Biblioteka+ Ministra 
Kultury I Dziedzictwa Narodowego, filia biblioteczna w Biilrcicach tętni życiem, a oferta kulturalna za
dawala dzied, młodzi"ż I dorosłych. 

MONIKAJACKOWICZ · _"'" 

PI'kne I nOwOCZeSne wyposa
żenie pomleuczeń bibliotecz
nych 11111 oraz standardy ne 

miar, XXI w. ciesz", spoleczność 10-
ka in". Potwierdzaj" to dane stat ..... 
slyczne. W 2012 t . odnotowaliśmy 
wzrost liczby zarejestrowanych cz ..... 
telnl kÓW O 100 OSÓb. W porównaniu 
do roku 2011. Ilość odwiedzin w Ił-
III bibliotecznej w Barcicach wzro
sla o 11.34, co oznacza. t e cO trzeci 
mieszkaniec Barcie ""ularnie od
wiedza nau" bibliotek,. 

w bibl iotece w Barcieach reellrowa· 
ny jest program .Budowa zintegrowa· 
nego systemu informacji I zarządza· 
nia zbiorami 33 bibliotek publiczny<:h 
w W<Jjewództwie małOpOlskim Z uż ..... 
ciem technologii te leinformatycz
nych-. dzieki któremu istn ieje mo~l i
W<Jść automaty<:znego wypożyczania 
I prolongaty książek. a także zapisy· 
wanla się do biblioteki przezlnternel. 
Można również przeglądać katalog 
bibliograftczny calego powiatu nowo· 
sądeckiego z domu oraz śledzić na 
bieżąco nowości wydawnicze zadno· 
tacjami treściowymi o danej książce. 

Działalność ku ltura lno-edukacyjna 
naszej fil ii ma szeroki oddżwięk. Już 
na samym początku nowej dziala lno· 
ści barclckiej biblioteki Z(lstało zo.· 
ganizowane spotkanie autorskie z 
Ewą Chotomską. córlY.l znanej poetki 
Wandy Chotomsklej. Zaprezentowała 
się ona przedszkolakom ze Starego 
Sącza w barwnym stroju Ciotki Klot· 
ki. z popularnego programu telewi· 
zyjnego TIK·TAK. Autorka znana Jest 
z zabawnych programów jak: Ciuch· 
cia, Fasolki. Jedyneczka czy Budzik. 
I><> miłym spotkaniu. które przebie· 
gło iywiotowo i w sympatycznej at· 
mosferze. dzieci mogły zakupić !<sią!· 
ki I otrzymać autograf autorki. Aby 
uatrakcyjnić naszit ofertę dla ma/y(:h 
I dużych czyte lników. zorganizowa· 
no konsultacje społeczne dotyczące 
oczekiwań związanych zdz iała l no· 
ścią fil ii bibliotecznej w Sarcicach. 

Zostały one przeprowadzOne przez 
Annę Miodyńską, z Malopolskiego In
stytutu Kultury w Krakowie. Odpowie· 
dzlą na oczekiwania czytelnicze jest 
przygotowana bogata oferta eduka· 
cyjno·artystyczna zachęcająca dzieci 
i młodzież do porzucenia gier kompu· 
te.owych i wzi~ ia udzialu w bardziej 
rozwojowych zajęciach. PojawilD się 
wiele ciekawych proPOzy<:j l. z k tóry<:h 
większość pOstaramy się real i zować. 

W 2012r. w naszej bibliotece odby· 
ły m.in.: 1S·godzinne zajęcia biblio· 
teczne. w których uczestniczyło 325 
uczniów I uczennic l SP; 14 imprez 
bibliotecznych zorganizowanych dla 
190 osób: 2 spotkania autorskie. na 
ktć'" przybyly 104 osoby oraz 3 zaję
cia z 45 '05. grupą przedszkolaków. 

Ponadto. w bibliotece w Barcieach or· 
ganizowane są warsztaty Z tańca no· 
woczesnego dla dzieci. prowadzone 
przez pana Sebastiana Tu rka - wo' 
lontariusza ze Starego Sącza. Warsz· 
taty przeznaczone są dla trzech grup 
wiekowych. Pan Sebastian wie jak za· 
razić swoją pasją wszystkich uczest· 
nikÓw. Zajec ia plastyczne dla dzle· 
ci - prowadzone przez Karolinę SieI. 
pracownika nlil bibliotecznej rozwi· 
jaJą wyobraźnie dzleciecą i zdolno· 
ści manualne oraz pomagają poznać 
ciekawe techniki plastyczne. Duią 
popularnością cieszą się gry plan
szowe. szczególnie historyczna gra 
.Chłopska Szkota Biznesu-. w której 
uczestnik ma możliwość sprawdzen ia 
sie w 'Oli przedsiębiorcy. zrozumie· 
nla współczesnych zjawisk z zakresu 
ekonomi i oraz rozwin ięcia kreatywne· 
go I analitycznego myślenia. 
Nie zapomnieliśmy takie o do'os/y(:h 
mieszkańcach Barcic dla któryCh zor· 
ganlzowano _Poety<:kie posiady przy 
choince-o W czasie spotkania swoj" 
twórczość poetycką zaprezentowa· 
ły: Danuta Sulkowsl\a. Małgorzata 
Czech·Gawror'iska. Wanda Łomnic· 
ka·Dulak. Barbara Paluchowa. Sta
n isława Widomska przy oprawie 
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muzy<:znej Danuty Hejmej . która gra· 
ła na gitarze staropolsk ie kolędy i 
pastorałki. 
Fi lia bib lioteczna w Barcicach jest 
również miejscem spotkań lokalnych 
organizacji. stowarzyszeń. miejscem 
współpracy mieszkańców Barcie i 
okol ic. w ostatnich miesiącach odby· 
ły się trzy SpOtkania z mieszkańcami. 
Watnym lematem pierwszego spO· 
tkania była sieć wodno-kanalizacyjna 
w Barcicach. Kolejna spotkan ie doty· 
czyło gosPOdarl<i odpadami. 

Naszą naj nowszą i n icjatYWą są spo· 
tkan>a z przedstawicielem PO.talu 
Tato.Net. . które ma na celu zachęcić 
mę1czyzn do przemyś leń nad swoją 
waln" rolą jako ojca. Uczestnikami 
ostatnich wa,sztatów byli ojcowie I 
dziadkowie Z Barcie i okolic. Tato.Net 

to sieć współpracy ojców. inspiruj,,· 
cych się wzajemnie dośw iadczeniem. 
wiedz~ i umiejetnoŚC i ami. Pierwsze 
warsztaty zostały zorganizowane 9 
marca 2013 r., kolejne jut wkrótce. 
Serdecznie zapraszamyl 
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IT W Starym Sączu 

Od POCZlltku tego roku trwa
ły Intensywne prece ned uru

chomieniem punktu Informa
cJI Tury5t)'ClneJ w Starym SlIczu. 
Punkt mieści się w samym cen
trum miasta. tut obok Muzeum 
Regionalnego, pod adresem Ry
nekS_ 

Informacja Turystyczna polączo

najestz Galerią Pod Piątką, Komi· 
sem Sztuki i RękodzIela klkalnych 
anystów oraz sprzedażą map, wi
dokowe!<. i przewCKInikow regional
nych, czyli praktycznie wszystkim, 
czego poszukule turysta. Gatyrn 
przedSięwzięciem CKI strony orga
nizacyjnej zajmuje się Centrum 
Ku ltury i Sztuki im. Ady $ari. a fi· 
nansuje je Urz~ Miasta i Gminy w 
Starym Sącxu. 
Na obe<:nym etapie punkt jesl już 
golOWY do obsługi turystów, dzia· 
/a fanpage na Facebooku I fina
/izowlłne są prace nad stroną In
ternetową. Jeszcze przed letnim 
sezonem wrysrycznym zostanie 
wydany foldf;!r informacyjny, mapa 
wrystyczna Starego Sącza lokolic 
oraz przewodnik po Slarym SąCZY 
- m6wi Marcin Rola, przewodnik 
beskidzki. kt6ry będzie obslugiwal 
punkI. Stary Sącz ma ogromny po
Icm;jał wynikający z jego historii 
i p()/Qżenia. Zabytki i ich hiStoria 
oraz uni""IO")' na skalę ellropej
slcą Rynek, lworzą niepowtarzalny 
ki/mat, zalJWaialny przez każde
go, kto do Starego Sącza zawita -
dodaje. To miasto nie tylko w jego 
opinii idealne nadaje się na bazę 
turystyczną · TO, co pOWinnlśmy 

jeszcze z'obić, to wspólnie zadbać 
o dobry wklerunek miasta. Tury
sta powinien się CZ\lĆ dobrze I bez
ple.:znle. Bardzo ważnym elemen
tem promocji turystycmej są też 
imprezy kutturalne, których jest w 
Starym $ą<;Zll coraz wiecej. (WW) 

Z ekologią za pan brat 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Ozia/anla .Brama Beskidu· realizuje Lo
kalną Strategię Ro%woJ ... obua ..... LGO obeJmllJącego gminy Stary Sąa I 
Podegrodzje. W~ród głównych celów dokument ten wymienia cel ogól
ny 2: _Poprawa,jakoki iy<:ia mieukańców na obszarze LG O-_ Jednym z 
najwainlejszych czynników, decydujących, o Jakokl i ycia jest stan ira
dowiska naturalnego, który z kolei w dużym stopniu zależy od poziomu 
świadomołci spoleanej w tym obszarze. 

WOJCiECHWAUSlEWSKI 

M
ając powytsze na uwadze Lo
kalna Grupa Działania w part

nerstwla z Samor:ządaml gmin Po
degrodzle I Stary Sącz zo,ganlzowała 
konkurs wiedzy ekologiczna] dla mło
dzieży $.lkół pCKI5tawowy<:h, k las CKI IV 
do VI z terenu gmin Podegrodzie I Sta
ry S.cz. Calem konkllfSlJ było kształ
towanie świadomości ekologicznej, 
a także propagowanie Inicjatyw po
dejmowanych pr:zez lokalną GruM 
Dzielanie .Brema Beskidu", a lema
t)'l<a konkursu zwl1ll8na Jest przede 
wszystkim l ochron. środowiska. a 
także w pewnym zakresie z dzlalal_ 
nośel. Lokalnej Grupy Dzlalanla. Kon
kurs przebiegał w trzech etapach: 

I Etap ukolny - rywalizacja mię
dzy uczn iami w obrebie danej szkoły
trzech naj lepSzy<:h uczniów reprezen
towało slkohl podstawową w II etapie 
gminnym. Wzięło w nim udz iał łącznie 

252 uczniów. 
II Etlp ,mlnny - rywalizacja między 

szl<ołami w obrebie danej gminy w cełu 
wyłonienia dziewięciu ~nal ist6w, kt6-
rz'l osi ~gną najwyt$zą HoU punktów. 

iti Etlp "neł - 1 marca 2013r. w 
starosąde<:kim Sokole odtlył sie Final 
Konkursu, w którym udz~ wzięło 9 n
nallstów. Do "nalu zakwa ll~kowall się: 

1. Jan Bobak Szkoła Podstawowa w 
Rogach - 24.5 pkt. 
2. Anna Orłowska Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Starym Sączu - 24 pkt. 
3. Kinga Jodłowska Szkoła Podstawo
wa w Rogach - 23 pkt. 
4. Ma~us.z Kudlacz Szkoła Podstawo
wa w Golkowicach - 23 pkt. 
5. Emilia Madej Szkoła Podstawowa w 
Brzezncj • 22 pkt. 
6. Aleksandra Potoczna Szkoła Pod· 
stawowa w Stadłach - 22 pkt. 
7. Jarosław Olszows!<i Szkoła Podsta
wowa w Gołkowicach - 22 pkl. 
8. Maja Nlcpeńska Szkola Podstawo
wa nr 1 w Starym Sączu - 21 pkt. 
9. Jan Kotaroa Zespól Szkól w Barc~ 
cach - 21 pkt. 

Konkurs przebi egał w form ie losowa-
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n", pytań I ustnej odpowledzj na nie. 
Przed pierwszą r~ndą w pul i było 80 
pytań O średnim stopnlll trudności. 
20 pytań zostało dołożonych w run· 
dzie 3 - dla trójki nnalistów. Przew~ 
dziane były 3 pytan ia na kaMą rundę. 
jednakie już od początku okazało sie. 
że uczniowie posiadają podobny pa
ziom wiedzy. w związku z czym wpro
wadzono dogrywkę, a~ do uzyskania 
6 najlepszych wyników, czyli pnejście 
do rundy 2. Runda 2 prowadzona byla 
analogicznie do rundy 1. ztą różn icą. 
ie wybrana została jui t'llko trójka naj
lepszych uczestników - którzy walczyl i 
o ~f"I8/Qwe nagrody. 00 ~nałoweJ trojki 
przeszli: Jarosław Olszows!<I, MaMusz 
Kudlacz, Anna Orłowska. Po serII 3 py
tań i 5 dogrywek zwycięzcą Konkursu 
Ekołogicznego został Ja rosław Olszow· 
ski. który otrz'lmał Ea~ Tablet, kroko
mierz Słoneczny, 10 godzin na lekcje 
jazdy konnej, zgniatarka do puszek i 
butelek, notes ekologiczny z długopi
sem, p~ka pla~owa, k~bek. Nagrody 
ufllndawało stowarzyszenie LGD .Bra
ma Beskidu-. Nagrody I dyplomy d la 
WSZystkiCh 9 ~na listów wręczali Jan 
Migacz - prezes Zarządu i Jacek le
lek - burmistrz Starego Sącza. Wśród 
zaproszonych gości była również p. 
Wójt Podegrodzia Małgorzata Groma
la Ola wszystk~h 9 nnalistów Park M 
-Krzysztof Mróz ufundował dodatko
we nagrody - karnety na lodowlsko 
dla finalistów oraz 2 opiekllnów oraz 
drobne uporn inki. Gmina Stary S~cz 
oraz Podegrodzie llfllndowaly nagrody 
pocleswnia. 

Uczniowie z Gimnazjum Im. Jul i ~sza 
Słowackiego w Starym Sączu, przygo
towali specja lnie na tą okazję program 
artyst)'Clny, nawiązujący do ekologii. 
W tym miejscu podziękowano p. Sta
nisławowi Majcy. dyrektorowi Gimna· 
zjum, a także nauczycielom p. Małgo· 
rzacie Wąchala - opiekunowi grupy I 
mlodzieży za zaangażowanie szkoły w 
p,zygotowanie wystep~ artystycznego 
podczas konkufSlJ. 



Interesujące spotkania 

W lym ro ku były Slczeg6lnle 
udanI!. l e względu na za
p'QUonych ,oicl, kt6ryml 

b)oll dwaj znani I pOPlllafł\1 kslęi:a, 
ks. Adlm Bonleckl - emetytowa
ny redakto r naczelny .ry&odnlke Po
wslechnego' oraz ks. Tadeuszlsako
wlcz-Zaleskl - dus;q>uler. Ormian I 
prezes Fund8cJI Im. iw. Brata Alber
ta. Dwie rot"e osobowości mające 
grono zwolenników I plleclwnikÓW. 
Ocenę Ich wystąpień po.!oslewiem 

tym. kt6rzy uczestniczyli w spotka
niach. Slarosądeckle . Dnl Księdza 
J6zefa TiscMera' mają otwartą for
mule. Nasze rozmowy nie ograniczają 
się wylącznle do spraw związanych l 
życ iem I działalnością ks. pro/. TIsch
nera. Ich tematyka dotyczy równiez 
spraw związanych l wia.ą. kościołem, 
miejscami świeckimi w !<ościele oraz 
obSLll ... mi zainteresowań naszych 
pre legentów. 

Jednym z nasl)'\:h gości, który z ra
cji swojego wieku nie miał oka{ji wo
tkać się l ks. prot. J. Tischnerem, był 
p. SZymon Wróbel. twórca ~ Imu ° ks. 
TiSChnerze pl. .Jego oczami", Narrato· 
rem filmu jest brat księdza. Kazimierz 
Tischner. Pan Szymon goszcząc u nas 
Jut po raz 4. podczas 3. Dnia ura· 

dniu. mającym trady· 
cyjnle e>ysto religijny. o<!
prawiona została msza św i ęta w ko
ściele klasztornym przez 4. kslęi)' 
pod przewodnictwem ks. p,olloszez!! 
Mar1<a TaborII. kt6,y wygłosił kazanie. 
Od pOcząu<u swojej posługi w Starym 
Sączu, ks. proboSZcz ma zwyczaj Wy' 
blerać Jedną myśl ks. Profesora. Dr 
podczas kazania ro,rwij ać Ją w spo
sób ciekaWy I mądry. Oprawę muzycz
ną mszy Wykonała młodzież z miej. 
scowej SZkoły Podstawowej Im. ks. J. 
Tischnera. 

Tegoroczne Dni ks. J. Tischnera 
Ilyty rekoroowe pod względem licz· 
Dy uczestników. Na każde spotkanie 
przybyło ok, 120 os6b z okolic I nie 
ly1ko. /I na SpOtkanie z p. Wróblem 
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Tischnera. 
pracy. po 10 
przeżyć jeszcze 
w gr""le 
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Starosądeczanie w Mostkach 
Okazały budynek w (entrum wsi Mostki - Wiejski Dom Kultury w Mostkach, 
w którym w przesz/oki m lełcil się ośrodek kultury, szkoła a takie przedszkole lTIiI nowych lokatorów. 

WOJCIECH WAUSZEWSKJ 

DItCYl,)'1 Burmistrza Stllrego Sącza 
z obiektu będą mogły ko",ystać 

orpnlzacJe prowadzą"" dzlalalność 
polytku pUblh;'lnego, m.In. Stllrosą
deckle Stowarzyszenie MIlośników 
Kultury I Trady<:JI _Malowana Skrzy. 
nla-. Część obiektu W)'naJmuJe rów· 
nleż lokalna Grupa Dzla/anla _Brama 
Beskldu-. która p",enlosll tam lWO

jl biuro Z ulicy Krakowskllj w Starym 
Sączu. 

Towarzystwo kultywujące f~k lor La
Chów SIiIde<;kich I prowadzące MIo
dzleiowy Zespól Regionalny .Starosą
deczanie- betkie więc dysponowało 
znakomitym miejscem na próby ze
społu I Inne spotkania. Budynek bę
dzie również utytl<ować zarejestro· 
wane w u biegłym roku Sądeckfe 

Stowarzyszenie Regionalna. stwolZG' 

nil' m.In. w celu wsp ieranla I promocji 
IWÓrc:ÓW ludowych I ich IwórClości, lo
kalny<:h artySlów I kół gGSPCI(Iyń wieJ
skich w powiecie nowosądeckim. 12 
st)'CZnla 2013 r. ks. proboslcz Janusz 
Ryba odprawH w kaplicy Miloslerozia 
Bożego. Mszę Swiętą w Intencji człon· 
!\ów Zespolu Starosądeczanie I SIO
wurI)S2.enla a także poświęc~ nową 
siedzibę Zespołu w MostkaCh. Uro
czystość zako~czylo wspólne kOlOl'do
wanie czIonków zespOłu i zaprosm
ny<:h gości . władz miasta I p",yja<;>ó! 
wspołu. 

Warto wiedzieć 

W kw/elnlu 2006 roku z Inicjaty· 
wy bvrm/strza Mariana C)conla po. 
wslal mlodzieiowy zespól folklory· 
styczny _Starosądeczanie-o Pierwszy 
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skJad l worl)'l/; Nat.aJia Bieryt. Katarzy. 
na lop, Katarzyna leśniak. Katarzy. 
mi S/awlec, Joanna $obaak. PlłuJinlł 
Tokarska. Agnieszka Weber. Marzena 
Zaręba, Sfefan Bvlanda. Maciej Gar· 
bilu. Marek Jop, Jakvb Kroi. Marek 
Mlcllallk, tUMU Mordarskl, Jakub 
Nalepa. Marcin Zaremba. 

Debiut respo/v odby/ się w Keszthe
Jy . partnerskim, węgierskJm mieśeie 
połOŻf)(Iym nad Balatonem. w cMrw· 
cv 2007 r. JX)dcZBS obchodów 'lwiąza· 
nyeh Z 760 rocznlc~ jego zalorenla. 

W marcu 2012 r; po rezygnacji do· 
lye/lcza50wego k/erown/clwa Zespo/u 
Regionalnego _Starosądeczan/e-o kie· 
rownikiem zespołu (w miejsce Po Gra· 
tyny Leśniak), zostal p. Marek Zięba, 
natomiast fvnkcJę Instrvklora (po p. 
Barbane Slaweckiej) przeję/a p. Eli· 
bleta Sroka. 



3 pytania do ... 

MIon.. Zi<tbJ - Ide<-owftl'" 
u.poIu Słllroeltd_enn" 

C>:'J nowa IokanzacJa pozwollle
pieJ rozwijać się ,espołowi? 

Przeprowadzl<a rlłl pewno nam 
bardzo pomogla. Prosiliśmy lw,
m/Slrza SI8rego Sącza. )ack<ł Lel
ka o to aby p,z)'dzlelll nam osobny 
lokal. Wcześniej było llym mnie. 
Ostatnio dzlemf{.my /olali l Ochot
niczą Stralll Polarną I nie lawsze 
mogliśmy się idealnie do siebie d0-
pasować. W nowym miejscu mamy 
do dyspozycji dullj salę ze ~na 
oraz pOmieszczenia biurowe. Dzię
ki nowemu mle/scu moi<!my wiQf:ej 
czasu pośWięcać na pr6by. zw/asz
cza. że zespól cal)' e<:as sie p<)wlęk
sza. Mamy lam motllwość orga
nizowania d<ld,Ukowych zajęć. Me 
jesteśmy przy tym ograniczani li· 
milami czasowymi I moremy (jopa
sowywać lajęcilł stosownie do wy. 
magań większości. Niewijtpllwle 
1IOW8 Siedziba wp/ynie korzystnie 
n8 jeszcze większe uatrakcYJnienie 
II<Isze/lO repertuaru. 

Czy mamy SUI"'ę, aby folklor la
cllowskl byt tak ,,'mo rozpozna· 
walny I dOt:enlany Jak góralsk i? 

W mojej opinii, kulWfa lachow· 
ska zaChwyca na razie bardziej {U. 

!)Stów niż samych m/eszk:allc6w. 
My~~, ze trudno jest czasem doce
nit skarb, który się ma we własnej 
kieszeni. Na szczęście w ostatnich 
kilku latach obSerwujemy powrót 
do tradycJI. Ot> naszego zespolu 
zapisuje się coraz więcej młodych 
owb. f'nycllodlą, tallCZ!J, mętnie 
uczeStfl/czą w próbaCh, ćwiczą wy· 
czucie rytmu, nawiązują kolItak· 
ty, pOZnają Inne kullury I są coraz 
bardziej dumni z kultury wlaSllych 
przodków, co pOmaga w póinle} 
szym iyciu. W przeciągu kilkU ostat· 
nich lat respÓl pOwiększył sM: o po
nad 300%. "jeszcze nie tak dawno 
członkostwo w zeSpOle regional
nym było zwykłym .maraniem się'. 
To świadczy, ie pOwrót do korze.. 
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ni stal się faktem. Niemniej lrud· 
no nam będzie dorównywać pOpu' 
larnośclą góralom. chociażby ze 
względu na wlekszą promocje w 
cale} Polsce jak równie! dutą !I~ć 
turystów, którzy tam przyJeid1ają. 
Nasza mu:qk:a lach<lwska daje się 
jedO/.k lublt. jest taneczna, latwo 
wpada w ucho I się nie nudzi. D/a· 
tego lai coraz cześciej jesl grana 
na weselach. 

Gdzie możn8 Was będzie lObaczyć 
wt~m roku? 

Oprócz wyjaZdu do Turcji nie 
mamy jeszcze sprecyzowanych pla· 
nów. Na pewno laprezenlUjemy się 
z M...,.m programem na najwleK' 
szych fmpr(!zaCI! organizowanych 
w Starym Si/CZU lakicl! jak lacoow· 
sk<I Micha czy jarmark Rzemlo· 
sla. Na pewno nie pozostaniemy 
na tym, gdyi wladze StareśO sa· 
cza mają kontakty Z miastami part
nerskimi I na pewno będziemy da· 
le} promować Kulturę lachowsJ<:ą w 
kraju I zagtanic4. W plsnsch mamy 
takie rozszenenle programu I sta· 
rania o człOnkostwo m In. w CIOFF • 
Miedzynarodowej Radzie Stawany· 
szeń Folkl<J!)Stycznych. Festiwali I 
Sztukll.JJdowe}, a przez to rozwija· 
ni(l wsp6lpracy kra}<lwejl m~dzy· 
narodowej w dUedzlnfe folkloru I 
sztukI ludowej. Chc/al!lym jeszcze 
dodać. że przy zespole działa Sra· 
rosądeckie Stowarzyszenie Milo· 
śnlków Kultury ' Tradycji ,Malowa· 
na Si<rzynia'. którego celem jes! 
pozyskiwanie funduszy na dalszy 
rozwój zespOłu, w tym na zakup 
strojów ()flłZ Instru"",ntów muzycz· 
nych, a nie są lo ms/e Iewo!y. Sam 
meskl strój kosztuje około 5 tys. tJ. 
Każdy, k<Jmu nie jest obce wsple-
ranie lokalne! tradycji I kullury 
może wspomóc działalllOść ZeSlX'
lu w formie przekazania darowIzny 
na konto as Stary Sącz 66 8816 
000120010005 9242 OOO.IWW) 
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Świat Podróży 
bliskich i dalekich 
w dniach S -7 kwietnia w Starym Sączu sZ)'kule się nie lada atrakcja dla osóbza;nteresowanych n;edrogim po
zn .. w .. nlem łwi .. ta. WCentrum Kultury l Sztuki lm. Ady Sari w ramach trzeciej edycji Bonawenłury, jednego :. 
najwdniejszy<h festiwali podrótn lczy<h w kraju, odbe<lą się 2 koncerty, 6 filmów, 10 pokazów konkursowy<h, 
2 pokaZ)' gości specjalnych ~ taktewarsztatytanlego 1atanla. 

wo.JaECH WAUSZfWSI\l 

P rzez trzy dnl105\~nle zaprezen
towanych 5ldć znakomitych 
dokumentów nimowych z ku l

tową. poetycką Samsarą na czel e. 
Ale znajdzie s i ę ta kże coś dla m~śnl· 
ków swobodnego latania. rowerów. 
kanioningu. zimowego himalaizmu I 
naj laP$.lago na świecie sush i. 

Opowla"'l n. żywo 
Tym, cO tygrysy lubią najbardziej. są 
spotkan ia na żywo z wybitnymi pO
dróżnikam i wzbogacone prezenta· 
cJaml multimedialnymi z podróty w 
niezwykle Inte resujące zakątki na· 
szego globu. Nie zabrakn ie przy tym 
prelekcji o wymarzonych. europe)· 
Skich kra inach. które są w zasięgu 
ręki. W tym ro~u promujemy Rumu· 
nię - to strasznie ciakawy kraj, od· 
da/ony od Starego Sącza zaledwie 
o 5 zadzln jazdy, do którego osobl· 
ście często powracam, jak ty/~o mam 
czas - podkreśla Wojciech Knapik. 
dyrektor starosądeckiee;o Sokola i 
główny pomysłodawca Festiwalu. W 
tym niezwykłym kraju w tym roku po. 
szukamy diabla w sledmlogrodzklch 
zamczyskach. 

:Ul _·_2013 

Orugim takim miejscem są Wyspy 
Owcze. które w rankingach podról
niczych wygrywają konkursy jako raj 
na ziemi. czyli idealne miejsce do 
zamieszkan ia. 8ędziemy mogli to 
sami sprswdzlć. Ten niezwykły skra
wek Europy pfzedstawią autorzy po
pularnej e·książki : Opowieści z Wysp 
Owczych - Michalski Marcin. Wa 
sielewski Maciej. OPfÓCZ tego. w ra· 
mach SObotn iego maratonu globtro· 
terskich opowieści konkurujący<:h o 
nagrodę publiczności .Bona .... ntu
fa 2013' posmakujemy także aUlen· 
tycznego życia na ch i ńskiej prowincji, 
przekonamy się czy północny Kaukaz 
(Dagestan. Czeczenia. Osetia Pn.) to 
dobry kierunek na wyprawę autami 
4x4. przemierzymy konno argentyń
ską pampę. spróbujemy zrOlumlet 
dlaczego na Madagaskafze ludzie są 
slczęśl iwi . t1ędzie my płaCić wypr8so, 

" • 
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wanymi dolarami w 8irmie. a na ko· 
nlec tego wyczerpującego dnia prze
jedziemy na rowerze cały ła/icuch Gór 
Skalistych. Natomiast w niedzielę. ko
rzystając z przywileju pierwszych zdo
bywców. nazwiemy dz iewiczy szczyt 
w boliwijskich Andach dumną nazwą 
.Trata Tata - i zaznamy szczęścia da· 
rując wzrok etiopskim dzieciom. Ale 
to nie wszystko. Odbędą się jeszcze 
warsztaty taniego latania. podelas 
których Łowcy lotów zdradzą nie
które ze swo ich sekretów, jak upolo· 
wać najtańsze taryfy lotn icze. Będą 
takie kameralne spotkania z gośćm i 

specjalnymI. 

GOicie .pecjllnl 
Pierwszy gość. a w zasadzie dWÓj ka 
e;o!;Ci • Andrzej Budnik i Al icja Rap· 
siewiCI, to para podrólników w dłu· 
gOletniej wędrówCe po świecie. Zna
ni s.ą bardIieJ jako autorzy blaga .los 
Wiaheros-, Ul którego j uż kilkakrot_ 
nie otrzymywa li nagrody. Oboje pięć 
lat temu zdecydowali się porzucić 
dobrze płatne pra ce i zaczęli podró
tować po świecie . Są więc w podró
ży j uż od ... 1342 dni. Na Bonawentu
rze bę<lą opowiadać o tym. jak to Jest 
moż1iwe. że - tam gdzie ich wiedzie 
los. tam podróżują. W pi ątkowy wie
cZór opowiedzą o drobnym wycinku 
swojej podrólnicIej epopei. Ich nieco 
przypadkowe zetknięcie się l ku lturą 
Aborygenów i _WSkoclenie w austra 
lijską naturę·, zupełnie zmien iło ich 
podejśc i e do świata· inaczej zaczę· 
II postrzegać świat. zmniejszyli swoje 
potrzeby I oczekiwania. Tym samym 
udowodni li. te nie trzeba p racować 
aby podróżować. ale że można podró
żować i przy okazji pracować. To on i 



doprowadzili tanie podróiowanle do skrajnej perfekcji. bez 
wsiadania do samolotów zwiedzili Jut wszystkie kontynen· 
ty. Natomiast nP zakończenie festiwal u będziemy gościć 
PiOtnl Puste lnika. którego Stalosąde<:zanom nie trzeba 
pr.redstawlać. Ta legenda himalaizmu opowie nie tylko o 
swoich 14 ·stu ośmiotysięczn ikach. ala przede wszystkim 
o nowym. autorskim projekcie o pienińskim brzmieniu czy· 
li o nejtludnlejszym wyzwaniu. które rzucił światewemu 
himalaizmowi· .Trze<:h Koronach·. 

Czy to już wuyltko ? 
W tym roku prcgram Bonawentury zostal wzbogacony O 
nOwe elementy. W ramach Festiwalu odbed~ się wydarze· 
niaartyst)"'zne I kulturalne: wystawa fotograftczna. warsz· 
taty tan iego latan ia I eglot)'Cznej techniki zdobniczeJ. 
pokaz eg.rotyczn)'Ch gadów I dwa koncerty worldmuslc 
podCZ3s których odl}ędzlemy muzyczną podrÓŻ przez Kar· 
patyku Bałl<anom I następnie na Półwysep Iberyjski. gdzie 
króluja wlrtuOlI gitary I stylU rumba Hemenca. Specjalnie 
dla gośc i Bonawentury prosto Z Barce lony na zakończenie 
Festiwalu przyjedzie zespół .D~o gultarra ftamencs· czyH 
Adrian Roman I Martin Sazsndeh. których występy w Inter· 
necie ogląda średnio po 1.5 m iliona widzów. Przyjadą do 
nas na pewno. ala nie samOlotem. bo tflge środka lokemo· 
cJI nie utywają. Tym samym ustalą zapewne nowy rekord 
taniego podróżowania na trasie Stary Sąel - B~rcelona. o 
czym byt mo~e powi~domią pUbliczność . 

Tylu wraień zaledwie w jeden weekend nie sposób opisać 
I tym bardliej nie sposób pomlnaĆ. ZacMcam wszystkich 
Ullnteresowan)'Ch do lakupu jak najw<:ześniej wejściówek 
przel Internet. gdyż starosądecló Sokół ma niestety liml· 
towaną Ilość miejsc. -{ENTURA.ORG 

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
"O Wawrzyn Sądecaymy" 
Grupa LJteraci<a .Sądeccryzna-, Starostwc Powtetowę w 
Nowym Sączu oraz Sądecka BiblIoteka PWIiczna im. J. 
Szujsl<lego w Nowym Sączu ogIaSZ8Ja konkurs poetyCki 
pod hasłem: 

CzłowIek I _11'1 

~ 
1. Konkurs mil charakter otwarty. mogą w 111m wziąć udział 
wszysc; ~ pc polsku autor!y. 
2. Na konkurs naleŻ)' nadesłać rtaWiąZujące do hasła wiei· 
sze. w Iości od jednego do dwóch w czterech egzempIa
rzacłl. PowInny to być teksty nigdzie niepublikowane. rJie. 
nagradZane I n~ na Inne konkursy. 
3. Ut'M)l)' prosiny 0j)8\r2yĆ godłem sIownym. Winno być 
ono pawlórzone na zaklejonej kopercie zawI(!r1lją.::ej imię. 
na.rwIsko. adles. numer teIe1onu. OHMil aUlOra I kró!l<ą In
toonację o nim. 
4. fwIDrów. którzy nie ukor'lclyli 20 iIIt prosimy o podanie 
cbok t)'Ch danych. równ",i daty urodrenia, nazwy szI<oły. 
uczelni. łub zakładu pracy oraz omaczen"oe swoich wierszy 
literą .M· (pod go<.!!ern). 
5, Autorów mif!szkających na Ziemi Sadeckiei ptOSIrny o na· 
pisani(! na ptacaCh kookulSOW)'Ch itery .s- (pod godłemj. 
6. Wsą;q uczestnicy konkursu rywalizul<l O nagrody pie
nif!ine! wyrólnlenla drukiem. 
7. Prace konkursowe nalety nads)łać do 20 maja 2013 
'oku na adrtlS' Sądecka BltlIlo1eka Publiczna. 33·300 
N<rNy Sącl. uL Franciszkańska 11 • z dopisI<jem na koper
cie: Konkurs Poetycki. 
8. Pokłosie konkursu znajdzie się w almanachu POkonkur
scwym. 0pr6c.z utworów nagrodlllll)'Ch alllor6w. opubrlko· 
wall)d1 w nim zostanie kilkadOesiąt imych wart~ 
wierszy nadesłanych na 1o:.>oI<uffl.l<;h alltor:ynie Olr:ymują 

""""-9. Ogioszenie wyników kon!<ursu I wręczenie nagród odbę-
lilie się 28 w!leŚni<! 2013 roku w Nowym Sączu. Nagrody 
nalety odebrać osobiście w dniu 1'inaIu. Nieobecność na 
tej uro<:Z)'StoścI sprawia. Il: nagroda staje sie wyróżnieniem 
honorowym, a g'1I1y1ikac:ja pieniężna zostanie przeznacro. 
na na wspieranie tw6rczośd ~teraclUej w regionie. 
lD. Udzi&I w konkursie jest rówooznaczny z 8keeptacją 
]ego regulaminu. 
11. 1"181 poetacja niniejszego regulaminu nalety de 
organizatorów. 
Jury przyzna ~e nagrod)' I wyróżnienia'. 
I nagroda 700 .d 
II r.agrocJa 500 .d 
III nagroda 400 li 
2 statuetki Starosty Nowosą6eckiego .$rebme Pióro Są· 
decI<ie' dte: 
- najlepszego autora w kalegon; mIodlieży do lat 20 
- napepszego w tej edycji konkursu autora mleszkaJątegl) 
na Ziemi SącIecI<jej 
Wyróżnienia drukiem w almanachu pokonku'sowym 
Jury zastrzega sobie jl(8WO Innego podziału kwoty pr.zezn8' 
czooej na nagrody. Dodatkowyclllnformacj; udziela sekn!
lalZj",} (Grupa Literacka .5ą<Ieor.:zym8.) 
tel. 606 957138, e-mail: oksymoron2OgrnIH.com 
Konkurs OdbywasIę pcd patronatęrn StarosIyNowusądec
Idego I przy W$I>ÓIUdli!IIe Urzędu Miasta Nowego Sącza. 

OKURIER q41HlSĄDEcxi _·_2013 a 



WYDARZENIA KULTURALNE 

KIIłG.I. 8EDNARClYK 

S ceny męki I 'mle.cl Chrysluse, 
odeil.~n e w se .cu Barcie (23 
ma.ca) ( kinie .Sokół· w St, 

rym S"czu (24 m"ca), będ~ mogli 
zobaczy<! mieszkańcy nastej gminy 
tui przed l"O.pocz'tC'lem Wielkiego 
Tygodnia. 

ZespÓł teatralny, działający przy pa
rafii św_ Antoniego Padewsklego w 
Gołkowicach_ od 2007 roku zapra
sza w okresie Wielkiego Postu na MI
sterium Męki_ ~mlercl I Zmartwych
wstania Pańs k iego. Misterium w 
dziewięciu aktach - we<llug scena
riusza k$iędza Jana Strzałki - PO
zwala przybl1tyt wiernym naJważnieJ
sze wydarzen ia zbawcze w dziejach 
l udz kości. Aktorzy z Gołkowic co 
roku wyruszają do s~siednlch para
fii. gdzie zapraszaJ" na spotkanie z 
Jezusem I Jego uczniamI. Uczestni
czący w tym wydarzen iu będą mie
li okazję towarzyszyć Mistrzowi z 
Nazaretu od ostatniej wieczerzy do 

20 _·_2013 

zmartwychwstania. Aktorzy. WSPÓl
nie z odtwórcami postaci występu
JlIcych w Misterium. będą starali się 
poszukać odpowiedzi nil szereg py
tań. jakie nasuwają sle nam podczas 
rozważania wydarzeń ZWiązanych z 
męką. śmierc ią I zmartwychwsta 
niem Jezusa: Olaczego Najwyższa 
Rada zdecydowała s i ę aresztować 

Jezusa tut przed świętem Paschy? 
Dlaczego Piotr nie potram przyznać 
s i ę do swego Nauczyciela? Czy Ju
dasz rzeczywiście zdradzll swego 
Mlsl .. a tylko dla marnyCh trzydzie· 
sIu srebrn ików? Dlaczego Piłat uwol
n i ł Barabasza? Czy pośród Najwyż_ 
sze) Rady ŻydoWli kleJ byli kaP/ani 
sprzyjający Jezusowi? Dlaczego apo
stołom tak trudno było uwierzyt w 
zmartwychwstanie? 

24 marca o godz. 16.30 to niezwykle 
widowisko odbędzie się w kinie _So
kól - w Starym Sączu. Dzień wcześniej 
- 23 marca o godz. 17. na plenerowe 

OKURIER 5TAROSĄDECKI 

Misterium Męki Pańskiej, zapraszają 
mieszka ńcy Barcie. Będzleto nlezwy
kla Droga Krzyżowa, klóreJ począt
kowe sceny zostaną rozegrane przy 
miejscowej plebanII. Nastepnle akto 
rzy wraz z wiernymi przejdą do miej
sca oddalonego o około 1 km w kie
runku Woli Kroguleckiej. Podążając 
la krzyżem. wierni prlypomną sobie 
kolejne upadki Jezusa. Jago spotka
nie z Matką. Weroniką. niewiastami I 
Srymonem_ A WSZyStkO w realistycz
nych scenach. które ponad 2000 lat 
temu zaważyły na zbawieniu świata. 
Na lako~czenle nasląpl scena ukrzy
żowan ia I śmierci Chrystusa. 

Plenerowe Misterium Męki Pańskiej 
w Barcieach zostanie odegrane po 
raz drugI. To w zeszłym rokU, przy
clągnęlo tlIJmy wiernych. Tegoroczna 
Inscenizacja zostala przygotowana 
pllez społeczność Barcfc. pod kie
lunklem księdza wikarego Łukasza 
N iziołka. 
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"gEn" czyli genetyka 
KalaUn BlIrIcz jest węgierską artysllu! urodzon" w 1948 w Lengyeltótll 
od samego dzieciństwa Interesowala s11l folografi". F3;rafuJe głów
nie 11Id1i, których aparycja przyd"ga Jej wvok lWI dłuie . Zatrzymuje 
dla nich au lWI ułamki se kund, powięk$uJ.1ic kanOłekęo nów jej Su· 
blektywnego łwlala. 

WOJClECHW.wsztwSKI 

WystawI zat,t!ilowana 'gfN' 
to zbiór zastygniętych w cza· 
ale 'POJ'lel'l I przez ehwilę 

wlUlłC)'eh w POWIetr." emoe}i. Cha· 
nIkter POrtrtt6w prl)'POmlna ten z 
rakunon,co ... lier fotolflllów mi· 
n~h I;ZMÓw. Motna Je o&I<ldiJĆ w 
star~ecklm Sokole do końca mar· 
ca w COdzlnach od g do 16.30. 

Sp&CJalr>ie dla naszych czytelnI
k6w .• lIIOr .... podzIelIla się wł.snymi 
spostrzeleniami: 
To J"' moja pierwsza podrM do Pol
$kl / naturalnie p/efWSl8 wystawa w 
Waszym pr:temJlym mlastecz/IU. Je· 
slem zachwycona Slarym S~tzem I 
Jeto mleul<.tł1cam!l Moje serce się 
raduje. że mO~lam b}'Ć między Wami/ 
mot/am Was poznać. 

Na mojej wystawie pcważrle twarze 
dzJecIęce jl4trz, w nasze oczy. Te 
spojrzenia ukradk/&/ll. bardzo nie· 
śm/allo $.WkaJł na$Z)'Cll SPOJrzeń. Od 
OStalnlell k/lku lat Inre",. mnie Pl'" 

tan"'. co:te sobiJ przynosimy w chwl· 
/I "rodzenia. jakle mamy tU/edzkrwo 
w nasZyC/l.-naeh I CO dOS/(Jjemy od 
SPQłeen-ńsrwa. N,W! osobOwośl! 
twony nasu ~wlltlOmośt 11f15!yn/<!y 
~az 0<1z1edzkzone pmu nas cechy 
~ktefll. ~!óre W)'IIof2ysłujemy w 
budowaniu reI«/I trJItdzyIudzItJ 

Na pytanie Idm jestem odpowia· 
dam: jestem s1OObodnym tMlfc.t. Je
stem pełna po/«Xy en. t!XUI oraz dla 
t«hn/k/ blalo-ezarnej / koloroWf!j. J~ 
stem Olwarta I ciekaw •• fOlo~rafowa· 
nie pcruua moje c:tuuę. Jest 0110 dla 
mn'" ~onr,~t.m :I"alm/. /XIuu l<lwa· 
niem harmonU:te $ObiJ oraz śwIatem, 

Mlodllety daj" dO zrozumienia, te 
nie trz,ba za wszelką un" dążyć do 
s19WY. Tt7eN uukK umeiO siebie, 
wlasneiO ja, / roz""JaĆ się poprzez 
~~/., naUk". Miejcie cele. btdft/e 
p/IIll. (K,wJde na re cele / wlern:ie w 
nie. Z ez'$(Im ten wysiIe/< prtyflk!$ie 
0_ / SuJ/ces. 

'ktlRIERS'[~cxi 

W najbliższym czasie 
wSOkole .•.• 
13 kwllclH.COdl-19:OO 
~rt "IJ StudnI" • uap6ł by
l}'CfI .. Ul)'k6w Statep Dobreco 
~ń1tw8 

Jeden z Njlepaz)'ch w Polsce ze. 
spoIów uprav.iaJąey balladę z umie
jtulle dobr1Inym tekstem I nie
banalNI OPrawą mul)Cmll. Swój 
najOOWSZ)' program opie<a)ą głtm
nie na wlet'$Zach Adama Ziemiani
na. wyb1tnee) kI'lIl\OWSkleto p<)I!ty. 
CieI0wa refIekIjł. aIIrmacia iyc:i<I 
...., wszystkk:h _ Plzej& .. ach ... 
I)i<e najwyiaZIIIj PIÓb1 I Oł)łymizm. 
toop!ÓCZ~""'IOII1f~ 
sów wokIo1lst6.. I IIkompIIniuJłICych 
inItrumerJt6w domona~ puekazu 
1 stylu ~ 'U STUDNI". 
BiIMy onIne: 22 Zł normall1)', 17 li _. 

28 k....., ..... , C04- 19:00 
Koncert rwpo/!J Dl<andło 

ZIopntSaO"'f na przedsmak Iestrwa
lu PANNONICA, klÓfyodbędzies1ęw 
Starym Sączu _ wneśnlu. 0ika0l
da In rrtIIl)'kII świata opłIrta na k0-
rzeniach balklńsl<icn I kaąoacI<icn. 
~ pIr)$Ilnek tworzą w ich 
-Ma$rrym Je~ - kojIIrzooym prn:!z 

wszystl!leh SIowIan. 81e w caIOśd 
stwouonvm ~ nich SIIm,d!. Mu
zykII [)Iqoondy Ul/lna jest na całym 
świecie. od Indi, at PO Stany 1Jaó
noca:ooe. Wszedz1e zespół gromacIzi 
nesze !1IflÓW. SpotMnie z Oikandą 
In llIdość. wauszenie. spontanicz-
1\11 zab9włI 1 0IIr!:0t*\a meI9roCtoo
fi. OIaryzma czIDnk6w ~. a 
l\Ot'lcZl! Ani Wib:ZlIk jest jW: po
wszechrue znana. 00l<8nda" In Slo
wc. ktOre w jednym z lIfl)l<llńskich 
diMlct6w 0l0'IaCZI0 rodlinę I ono 
wtMnle doklednle 0Ik!a,Ia duch!! re
sPOlv.9i1ety 0IIJWle; 22 li noonalny, 
11 lIu/gow)', 
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SPORT 

PIłkarze jllnlorzy MKS SokOI stal)' s.ez uprezentOWllII ..s. w dobrej formie 

Optymiści, pasjonaci, piłkarze 
Jednego m~ byt pewnym . .starosądeccy Sokoll'd nie są przesądni I kochaJą futbol. Punktualnie o 13:13 w Nowy 
Rok piłkarze juniorów MKS Sokół Stary Sąa stoayIl towarzy5k1 mecz ze swoimi kolegami senlonlml. 

WOJCIECHWAUSZEWSKI 

Zanim rozpoczęto uroczysty mea. wszyscy złotyll sobie nowo,~ne ~e· 
nla ld,owlII, .,,,;,ęścla I pomyślności. przy szampanie ("lepełnoletni łko· 
rzy5tall , nllpo)u Plccolo~ o co ,adbal ich trener MIlelej Mam ek. Mimo Iż 

młod,ież ulegla starsl)'m kolegom 1·3 to pierwszą w 2013 roku bramkę zdobyli 
junlof7lll1 Jel strzelcem lostal dobrze laPOwiadaj~cy się zawodnik Szymon Ba· 
nach • gratulujemy I t)'ClY"')' wle1u bramek w meczach ligowych. 

Miejmy nlJdzlefę że Nowy Rok będzie laslraWS2)l dla naszego clagle rozwijające
go się klubu w kW<!stlach finansowych· mówl ~mon Stolarski. prezes Sokoła 
I domrJe: cały C2"as myślimy o poprawie organizacji w klubie I podniesieniu stan
dardu szkolenia. Przygotowujemy stale dla treneFÓW w zagranicznych klubaCh 
dzl~ l aprzyjatnlonemu 1 klubem Konstantemu Tl<aczowl. Jeśli uda się lrealizQ.. 
wa~ wszys[~1e nasze plany 111 2 lala będziemy stllnO'o>1c! p sile ligi ołrręgowel, ale 
zanim 10 nastąpi Skupiamy się na budowle młodej I silnej dndyny. kWa zapew· 
nI aW!lns do ~h 1(& Naprawdę liczymy na naszych WJlCl'Iowllnk'óW, llratdą 
rundą ptZybywa mlodz/eiy aSPIruJ/lcej do gry w pierwszej drutynle. Musimy ue
~ WSl)IS{1ro aby sprostat Ich ambicjom I da(; moillwo.§t 1agra~ w wyższej lidze. 
Pooadla Klub planuje z8chęc;t więkSUj rzę$zę Star~l!{;zan do przychadzenia 
na stadion, Są Jut przygalowywane odprawy Podclas meczów O mistrzostwo Ą· 
·klasy z muzyką I kookursaml w prrerwie meczu. 

Jetell do tego wszystk~go dałotymy informację, le wspólnię l nowo powstałym 
klubem dla najmlodszy.:h · UKS SOKOLIKI w dniach 18·19 maja . będzie organizo
wany III MIędzynarodowy TUrnIaJ SokoliM. to śmiało motna powledl~.re pierw
sze pólrOCZ/! tego roku zapowjada sle prawdlIwie sportowo. 

Warto wiedzieć 

5 luteto w St.I}'m Sączu odbyty s" 
MIsttzoałwa Powfllłu Nawo~· 
kiego w PHC6 SJatk0w9J Q.rlewc:z.rrl 
Szkól PonlldlJmnuJalnych. w tar
nleju rowywanY'" nil sali GImna
zjum Im. J. SIow&ckleto ZW)'C/fŻl'fII 
drvżyna Uceum Otólnoklzta/cące
to Im. M. SJrIodOł'l'SJrl6j-Curle ... Sta"",,-. 
w finale wmleju SPQ1kały się druty
II)' to w Starym $ącIu z LO w MuSl}" 
nie. Lepsze akaLały się uaennlce 
ze Starego Sącza, ktÓlę wygrały 2:0 
(25:21; 25:19) I lliol7jły mlstr.rostwo 
pawlalu. 
Starosądeckle IlceallstJd grały w 

skJlłdzIe: Iwona Górka (uznana naj· 
lePSZą zawodniczką turnieju). Bar· 
bara TokafC.Z}4<, Anna Dudar • ./olania 
Janel<, Anrl8 Rudzkin, Karolina Clę· 
ciel, PatryCja Górecka. Joanna SiaDy. 

Angelika Sapata. Aleksandra Olszak, 
Klaudia Pacyna. Jus!yna ogorzały. 
Opiekun dndyny Tomasz Machaj. 
w moczu o lrnl1:ie miejsce druży· 

na z ZeSPOłu Szkól Ponadgimnazjal· 
fl)'Ch w Krynicy-Zdroju wygrala l dru· 
tyną z Zespołu Szkól ZawodOwyCh w 
Grybowie. 
lWIej~ końcowa tumleju: 1. Li

ceum DgóJnokszfalcące w Starym 
$ącIu. 2. Liceum ogólnoJ<szta/cace 
W MliSzyn/e. 3. Zespól S1:kól Ponad
gimnazjalnych w Kfyn!cy·Zdraju. 4. 
Zespól Szkól ~h w GrytIo
wie. 5. Liceum Dg6/nokszlaicą<:e w 
Grybowie. 6. Zespól Szkól w Łącku. 
7. Zespól S1:kóI w MBrcinkowicsch. 8. 
Zespól Szkól PonadgimnaIjal1l}dl w 
Starym Sąau. 

OJganizatorem zawodów był Mię
dzysV<olny Ośrodek $portowY PowIa
tu Nowosądeclrle/lO- klÓ1)' uflJf/dQwa/ 
dla 1iCZl'$!fIlków paml/l(.lrowe puCha
ry. dy~ I zapewnU WSl)'Sll<im 
uczesln/lrom posiłek. (WW) 

'KURIER STARO",DEC~ 

24 .I)'c>nlll odbyły alę ~al-
Me KilIo_ M"'l:mJsłwll Mm OHP 
lO' PIIu Nam.j Chłopc6w regionu nowosIji.,..,,,,,,,a. O!f.nlzalotem 
uwodOw byli: MWK OHP lO' Kr.t
k~ oraz §Hp 6 - 34 w St.rym 
Sączu. Tlim/e} o/)/ęty ~od'" Ilono
rowym patronatem pnzesa $pól· 
dzIfIlnl Hllndlawo - Produkcy11Mj 
"RoJn/k" ... SłlII}'m S4ezu - WC)'II'Y 
"-eck1eJ "'/ł~ _nu Izby Rl/ł. 
m/osl/ł I PrzedsI,bIon:zokl lO' N0-
wym S4ezu - TlłdeuszlI Szewczyka. 

W IUmieju wzięło udz}1łI 5 drużyn, 
reprezenlU]ilcyc/l po5lCrególne jed
nostki: 6 - 36 SHP SkomleIrIiI Bis/a, 
6 - SB SiJp Gotllce. CKIW Szczawni
ca - JabłonI<8. 6 - 32 HP Umanowa 
oraz 6 - 34 SHP Stary SIlu. Mecze 
raregrane zostały S)oSfemem .kaŻdy z 
kaMym". Zwycięzcą turnieju została 
dru1yna 16-34 SiJp St8ry Sącz, kIM 
w InIkcie rozgrywek nie strac/Ia i ad· 
f!e/ bramki. Grawlujemyl (WW) 

j 
! 
i 



Z okazji nadchodzących ŚWiąt Wielklej Nocy 
wuystkim naszym. Przyjaciołom oraz: Kliento~ 
rodzitWj a.tmosfery, SU'ZfŚcia osobisttgo, 
pogody du.cha OraJ wiele pomyślności 
w imieniu swoim lfirmy, iyczy 

AnnaBanm 
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