
Starosądeckie lato 

KURIER. 
STAROSĄDECKI 

"' "" ,~ """ 
ISSN 1.508-9290 

.......... n 
Hlplatn)' 

~- , ----



Powitanie Lata 
w Starym Sączu 



'''',,1 · ...... k· 

Absoiutońum udzIeIooe 

l1li •• n .... 

Oulwllry ochronili 

Zasłużeni 

dla Sądecczyzny --Dzień samorządowca 

Obchody stulecia 

Antoniego Radecklego 

' ...... 10 · .. 1 

Zawieszenie 

emerytury rolniczej 
-'-' 

Sukces Natalii Brzęk 

l1li .•• ' 

Dzień dawców 

lo' I· ...... 

Gaooń w lącku 

WN' . Iyojho ..... 

•• 
•. , 

•. 7 

•. 7 

•. 1 

1.11 

•. 12 

t.13 

Pannonica w Barcicach 1.14 

... _ ... -
Z Indianą Jones w tle 1.16 

.... 1' .... 

Staros.ądecki festiwal 

Muzyki Dawnej 1.11 

Wielki turniej SOkolika 1.21 

NA WSTĘPIE ---. 
Swojskie smakołyki 

Wecllul o."tnleh ~dllń F~deracii Konsumentów. tylko 30 proe. Polaków 
czyta przed zakupam Informacje na opakowaniach z ływnołcill I Jedynie 
połowa z nich Je rozumie. To znaczy. że świadome zakupy robi t~lko jedna 
osoba na .Iedam. hmllllt studiować etykiety. zaczytujemy sle w gazetkach 
ma,keIÓW. by wysluka~ promocyjne produkty. Z tego powodu corn wlek
tzym WII,clem cleU~ sle u !laS 'szynki' I 'swojtkle klelbło.y', które nawet 
nie otartysle o łwlnill! (hit: 'wieJska' po 4.99 zt. Idy żywiec kO$ztuje ponad 5 
zt za kil Ofn parówki. których naJszlachetnleJszym składnikiem Jelt MOM. 
czyU w teoriI: mleso oddzielone mechanicznie. a w prak\)'Ce resztklodsepa· 
row.ne od kOłCII mlielor>e na gładkI! mase ł;lyllto. co udało sle "Wyc:l5nllĆ' 
ze uklelet6w zwlerztt I poIep$zyt chemiczni •. 

W rlmach dostosowywania naszych przepisów do wrmojów wspólnoto· 
wyeh. j ... eze przed akce.jll. w 2002 rOku. Polaltll dOpułcWa Ito.owane w 
UnII Europejskiej dOd"kl. utrwalacze. emulptory I Inne ulepulIczII. Znlo
sla przy tym wiele dotychczasowych no,m. np. dotyczących składU prZfltwo· 
rów mlesnych. Efektjest takł. że w sklepach zaczęty lI1e pojawiać 'szynkl ' o 
składzie: 'wołowina. woda, skrobia modylikowIna. Izolp! blatka &ojoweto. 
s61, syrop glukozowy. substancja żeluj<\ca. sUb$!eocJ' włmacnlaj~ca sma~ 
I zapaeh. białko kOlagenowe'. I ' pasztety Z Indyka'. w kt6rycn IłOwo 'Indyk' 
oznaczało zmielone ścięgne. łapki I kołcl... z kurczaka. PonC!-Ć najlepsi po. 
trafili ,wycłln~~' ponad 2.5 kg produktu z 1 ki mięsa. Warto więc czyteć 
nie tylko Kurier. Sllfollldecklago. zwlaszcza, te ok.el llIIlowenla je$! Jesz· 
Cze przed n.ml. 

I KURIER t" 0SĄDti:Kl 

WoJcl.eh W.llu .. skl 
..... _ ... ., ....... 5to~HlItp 



RADA MIEJSKA W STARYM SĄCZU 

Jednogłośnie za burmistrzem Jackiem Lelkiem 

no<IeZu _II Rady Miejskiej w dniu 
r 19 czerwca radnludzlellllledrKJ&1O
śnie alMolutotłum burmistrzowi Jacka
wI laikowi za rok 2012. 

Uehwala bud!e\QwB Rady Miejskiej w 
Starym SIlenI n-. fQIl 2012 UlkladaI8 
cIochody w l<wOC:M 51 mln 441 tys.. zł. a 
W)'dMkl n-.1XIliOm1e 80 mln 918 \)'$. zł. 

()sqtacuOe (po dOkonywanyo;h w ÓII' 
Dl roku zmlenach) n-. dlleń 3l1n'dnl8 
2012.o!w dodliJdV IO)'I1OIiI)I64 mln 84 
t)oS. I ~ rr"'~"" w kwocie 63 
mln 611 t)oS. (99,31 proc.), nat~ 
plan W)ldatk6w ~ ostatecznie 69 
mln 416 tyS. I zosia! wykonany w kwo
cie 63 mln 891 tyS. (92 proc.~ ZadIu
;lenie Z tytułY zaciUnlętych kredytćw 
długotennlllOW"J'Ch I pożycze\< wynosi! 
4 mln 143 tyS. 00 daje 1.34 proc. (przy 
ciopu~alnyrn progu 60 proc.~ 

Po zapoznaniu się z wnioskami Re.
&IOOalnej IltPi ~nl<crwej Olal 
opiniami I<omis/l EIudbttoweł ł 1!Dmi$j1 
RewIz)jnej Rady Miejsl<lej w Starym Są-

~e--.,_ ........... ....,..__ s.o.._. 
............ 1 -_.-.. .. 
........,,2000_ .. 

I to 

czu za udzIeIar1lem absolutOl1um Bur· 
mistrzowi ctosowall wszyscy ooacnl w 
sali obnId radni. W Ich Imieniu gratula
cja ~a Jackowi Lalkow1 Ewa Ziellfl. 
sl<a - prtawOdnie.Zp Rady Miejskiej. 
W ubJelIYm roku m6wH Pan. Je pnyJ
lnUje to , /:lsoIuIoI1um PQ/IMi:nrie, po-
n.Iewat ~~~Pan 
władłItIIe mimem. HłJ~ /wdif!f w 
20121t11<u rNlIzow3łPan wCłllokl. Wl
dZimy • efeI<l)'. ""'n rJoct>odótI ~ 
aIIaJ 'a.!)' lOSfłII III 99 ~ wy.
dIIt/Iów III 92 ~ • zadIuief>irJ 
~".". ~ fm/ny. Pa
lny (NIn obole/U)'wn)'", oIdoJm na (rvdne 

problemy nas.NfO spoMczeństwa I III 
!ym może ~ n-. nasze pe/fIe popar
cie - mówiła. 

Jacek Lelek dzięka.oel Radzie Miej
sklaJ. pracownikom Urzędu Miejskiego 
I skarbnik gmlll)' Stanisławie Chodoro· 
wIcz za wtI)ÓIr\łI pracę. ~IIJ Io!mu III 
tej naS<ej l4Iej 0jczyblIe możerrrt roz· 
~ .oro/:IIemy rnieszMń(:ów. e 

R.d.kc;' ... u .... sobie 
pr._ dO ~~II n.d.yr .. 
!łYCh m.t.rt.tOIll . 

OKURIIR STAIłO&ĄOUKJ 

nie tracie! eneqJU na ,mb/c}orl8lne pod. 
chody. 8udlel: na fOl( 2012 I!)'I pnygo
(OWen)' przez pana posM CyconIol.Ja go 
Iy!ko teBlizowa/em. CIeszt się. te na· 
wJ.tzu}emy do f.ICIl tnJdyc:j/ poprzedn~ 
ID bum1lsfne: dule W)V&rJ<I. duła nad
wy1ka ~. 1rt6ra}esf. nIuwyIde 
istorna, ~ ~. 
.tnede~~~ 
nIB - powIedzW JaCek lelek. G<!ItuIII
ąe l!IOi)ł takt. MIIrWl lIUCllIj. ~ 
powlaw ~ I III Imieniu 
poskI ~ 1Ioma<Ika, dyrektor;ego 
I*Jra poseII~ Mk:heI M61q. 

RiId8 MiajII<łI III Starym SIlenI podlę. 
la równlet ~ o przekazaniu sta· 
rosądecklej poIIcJ 10 tyS. 11. ni OOdat· 
kowII patrole (unkcjorlaMuszy III &minie, 
Ooc~owo dodatka.oe (NItrole mają po
jewlć się miedzy Innymi III oIroIicacłI 
rynku. na os. Słonecznym. 'II miejsco
YJOIcIllcll ",,'rorrych. a taki<! 'Ol t)'CII 
mIejscaełI. ktOre zostaną wsMzane 
przez samych mietZkeńców. (KB) 

Liczba. która cieszy 

~ 14 tys. zł 

taką kwotę udało &Hi zebrać pod
czas tegorocznego koocertu chatY
\atyWIl)' na rzecz Kasi Dziedzic Vi 

starosądacklm Sokole . 
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Bulwary ochronią 
Uszkodzony poduu powodzi w 2010 roku brzeg Popradu na wyso
kości Barcie zostal zagospodarowany. Powstały tu bulwary, pełniące 
funkcję rekreacyjną oraz ochronną. 

WOJCIECH WALlSZEWSKI 

, 

A to ciekawe ... 

Janusz Piechociński w muzeum 

1: czerw<:lI. w lkkIri Dzle<:klI. Muzeum ReiJonlllne w 
Starym S4czu odWledl'11 nle<:0d7lenny ~ć _ Jllnuu 
Plechocl~.kl, pre,e. PSL, wicepremier I mlnl.ler l<>
spodatkl, WtU , maltoną HIlli". OlU t_lItz)'$Z'lcy· 
mi olObllm/. 

•• 

Cyconiem. 
Dostojny gość po. 
gratulowal zbio
rów muzealnych 
I pasji w ich upo· 
wszechnlanlu i ty. 
czył dalszego rOZ· 
W<lju. W dowód 
uznania obieca/ 
przekazać dar dla 
muzeum, rzelbę 
ŚW. Kingi wykl;>na. 

INFORMACJE Z REGIONU 

Burmistrz lelek w 
~widnicy 
W dniach U -U CzerwClI burml. tr. 
JICflk lelek uczestnlU)'l w IV 0&61. 
nopol'klm Kona:resie Re"onOw w 
Świdnicy. 

- -'o."" , -
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i i 
kulturalnym Barcie. 

to Burmisllz Starego Sąeza przedsta· 
wił planowany do realizacji w latach 
2013·1015 projekt pn . • Budowa n· 
lii Powiatowej i Miejsko -Gminnej 8i· 
bl i ote~ i Publ icznej w m i ejscowości 
GoI~owlce GÓrne-. (GL) 

Goście z zainteresowaniem obejrzeli ekspozycję muze· 
alną. oprowadzani przez gospodarzy muzeum Andrzeja 
D/ugasza I Magdalenę Frytlewicz. Premier PIe<:hocll\s~1 
mówH, że sprawy Starego 5.1cza są mu bardzo dobrze 
znane gdyż często rozmawia o nich z pos/em Marianem 

ną w soli. ofiarowana mu przez górników z Kopalni Wli w 
Wieliczce. Na konie<: wpisal się do księgi pamiatkowej 
muzeum. (WW) 

' KURIER StAlłOlłĄDlCKI 



INFORMACJE Z REGIONU 

Z lawy poselskiej ... 

Bardzo prac<;lWitym miesiącem dla parlamentarzystów 
~ maj kiOOy Marsxatęk Sejmu Ewa Kopacz zwołała czte
ry posiedzenia sejmu. Sejm pracował nad objęciem rOCZ' 
nym urlopem macierzyńskim rodziców wszystkich dzieci 
urodzonych w 2013 f .. co b)ło realizacją postulatów tzw. 
matek I kwartału. W tym celu zwołane :wstały dWa dodat
kow~ posIe<l_'1<! St!J"'u: 14 i ~9 "'~j". Osl~l .. "~,,i .. Sej'" 
przyjął nowelizację kodeksu pracy. która wprowadza rocz· 
ny płatny urlop po urodlenlu dziecka. Jest to Jedna z na} 
wa1niejszydl ustaw dotycząca polityki prorodzinnej . 

- Po weiściu w życie nowelizacj i. płatny urlop rodzk;;elskl będzie Wynosil52 
tygodnie. na które składać się będzie 20 tygodni urlopu macierZyńskiego (w 
tym 14 larezerwowanych tylko dla matl<i). 6 tygodni urlOpu dodatkowego i 
26 tygodni urk.>pu rodzicielskiego. Ustawa daje elastyczność w dzieleniu się 
urlopem miedlY rodzicami. Urlop obejmie nie t)o1ko rodziców zatrudniO<lyCh na 
etatach. ale wszystkich. któ'lY opłacają ubelPieCZenie chorobowe czyli takie 
pract.lJących na umowach zlecenia i safl1QZ81rudniooyeh. 

Oprócz pracy w Komisjach InfrastrukWry i MniejszoŚCi Narodowych poseł 
jak zwykle Interpelował w najr6żn ieJszych tematach istotnyCh r6wn ież dla SPO
łeczności lokalnych: w sprawie możliwości sprawowania dokładnej kontroli 
nad dzialalnością fundacji I stowarzyszeń. w sprawie zlej sytUacji w !}ranży 
PSZCZełarskiej. w sprawie kolejnych udogodnień w ZUS dotyc.zących systemu 
elel<tronicmego potwierdzenia odbioru korespondencji. w sprawie wynagro· 
dzenia dla nauczycieli klas integraC)'jnych. w sprawie zbyt drogich ksiąiel< 
elel<tronic.zny<:h. w sprawie skróconych studiów dla ratownika ~znego. w 
sprawie ZWl,)lnie!l z pracy w obszarze budownk:twa. w sprawie coraz droższych 
leków refundowanych. w sprawie niepokoju społeczI1ego dotyczącego przy. 
&łych świadczeń emerytalnych. w sprawie przesuwania środków PFRON na 
poszczególne zadania. w sprawie obaw o utratę pracy po sprzedaiy I'<llskich 
Kolei Unowych. w sprawie trudnej sytuacji Szkoły Mi$trzostwa Sportowego w 
Zakopanem. w sprawie możliwości werylikacji ob$zarow Natura 2000 w Be· 
skidzie Sądeckim i Pieninach opartej na obiektywnych i aktualnych danych 
dotyczących występowania objętyCh ochroną gatunl<6w na tych terenaCh i w 
sprawie kolejnego przesunięcia terminu oddania zbiornika wodnego w Świn
nej I'<lręl>ie. Zapytania zaś dot)'CZ)'ly: budoWy mostu na Dunajcu w Kurowie w 
ciągu drogi krajowej nr 75. trudnej sytuacji małych I średnich firm na S<!dec
czyfnie i tenninu legalizacji lącI<iej śl iwowicy. Łącznie poseł ztoiyI 89 interpe. 
lacji i zapytań. 

Bogaty był r6wnlef terminarz spotkań. w których poseł Marian Cj.I::on brat 
lJdziat. Spotkał się w Nowym S<!czu z preZydentem RP Bronisławem Komo· 
rowskim. z samorządowcami Z okazji Dn ia Samorządu TerytOrialnego w Sta· 
rym~, patronował i ufundował nagrody w Przeglądzie Małych Form Te· 
a\lalnych .Przebudzenie· skierowanego do uczniów szkół gimn81jalnycł>. 
organizowany przez S<!decl<i Ośrodek Interwencji Kryzysowej. otwierał wraz z 
Prezydentem Ryszardem Nowakiem I Nowosądecki Festiwal Osób Niepełno· 
sprawnych. Wli<lł także lJdział w 10(}-leciu szkolnictwa zawodowego w Bieczu. 
Ważnym wydarzeniem było posiedzen ie Komisji WS!)Ólnej Samorządu Tery

toria lnego I Samorządów G<}Spodarczycłl dla Powiatu NOWosądeckiego i Mia
sta Nowego Sącza. W posiedzeniu udziatWlięli zaproszeni goście. w tym m.in. 
wiceprezydent JerlY Gwiżdż. starosta rIOWosądecki Jan (;Qk.>nka. regk>nalny 
dyrektor ochrony środowiska w Krakowie Rafał Rostecki_ dyrel<tor izby celnej 
w Krakowie Andrzej Nowak. doradca wojewody małopolSkiego Jerzy Meysz_ 
towicz. parlamef1ta rZyŚd - Barbara Bartuś. Anna Paluch. Andrzej Romanek, 
Andrzej Czerwiński. Piotr Na imski. Andrzej Sztorc. Arkadiusz MUlarCZ)'l<. Sta
nisław Kogut i oczywiście Marian Cycoń a takie sądeccy przedsiębiorcy. Pod
czas pOSJedzen ia zapadły ustalenia oraz deklaracje co do współpracy zmie· 
rzaj<lcej do podejmowania motliwych dzialań w celu USfIrawnienia polskiego 
systemu prawnego. 

OkIJRłER 9TARou,DEOO 

Dzień Dziecka w bibliotece 

1 CZeJWCll br_ w FlIIl PIMOBP w Barci· 
cech odbyłel" &mln!!)' Dzień Dziecka 
z udzialem około 60 dzieci. 

Imprezę rozpoczęto pokazem Zespo· 
ru Akcji Pogotowia Ratunkowego w 
Nowym S<!czu z programem S<!deckl 
Ratown ik. Odważni ćwiczyli na fanto
mie akcję ratowania 1)tia i w nagrodę 
otrzymali film pt .• Sądeckl Ratownik·. 
W tym dniu rozdano nagrody kslątko· 
we i materiały plastyczne ZW)tięzeom 
konkursu ogłoszOnego przez Fi l ię Bi
bl ioteczną w Barc icach z okazj i Roku 
Jul iana Tuwima pt .• W krainie wie<szy 
Ju liana Tl.lwima" Konkurs ogłoszony 
~ w trzech kategoriach wiekowy<:h: 
przedszkole I klasy "O". klasy I-liii klasy 
IV-VI. ZwycięZcą w kategorii przedukol. 
roej by! Damian Niejadlik. w klasach HII 
pierwsze miejsce otrzymał Artur Jurkle· 
wic:z. drugie miejsce Piotr Garwol. t,ze
cie miejsce Karolina Sadowska: w ka· 
tegorii IV-VI pierws:ze miejsce otrzymał 
Piotr SadOWSki. Porosta li uczestn;cy
konkursu otrzymali malowanki i koIoro· 
we smycze, ~ WSl'lsq uczestnicy otrzy
mali pam i~<ł)'pk.>my. 

Medale i nagrody kSiążkowe dla Naj
ieps<>ego Czyte1nika otrzymali czy-
tel~icy bibliotek z naszej gminy l Fi· 
Iii Bibliotecznej w Barcicach: Tomasz 
Liszka. Klaudia Znamiec. Oominik 
Grucala: z FIlii Bibliotecznej w Gołko
wicach: Zuzanna Górka. Paulina Po
lak: z Filii Bibliotecznej w Moszczeni
ty: Aleksand ra Gruca. Marta Bletak: 
Fil ii Bibliotecznej w F'rzysletnlcy: Dawid 
Wa ligóra. Lidia Tomasiak. Wiktoria Al· 
·Sheikh Taha: z PiMGBP w Starym S<!' 
czu: Anna Upka. Izabela Pu li!. Szymon 
Jackowic.z-Nowak. 

Na zakończenie przygotowano dzie· 
ciom i młodzieży ~iespodziankę. Z Bi
blk.>teki wszysq prreszli dO Remizy 
OSP, gdzie wśród śmiechU i zabaWy 
mogli się przeistoczyć w POStać strata
ka. poczuć ich odwaeę. determinację w 
walce z żywiołami. Mimo braku słQń. 
ca wszyscy uczestnicy. którzy tego dnia 
odwiedzili Bibliotekę nie mieli czasu na 
nudę. Do robaczenia za rok. (GL) 

i , 



Zasłużeni dla Sądecczyzny 

Odznaczenia wZ"slutony dla Ziemi SądeckieJ" otrzymało dwadzieścia 
osób, które swoją dziallllnością przyczyniły się do rozwoju Sądecczy
zny. Wśród wyróżnionych :fnllldli się Starosądeczanie: Jolanta Młod
kowska-Czech i Jan Czech oraz Danuta Sułkowska 

Jolanta M/odkowska-Czech I Jan 
Czech zostali odznaczeni za wlelo

letnl'l aktywność kultu.alną. p,omo
w"nle piokna • ..,hltektury I pl'Z)'l'ody 
Sądecczyzny. 

Chcialam serdecznie pOdzieko
wat wsmtlcim, z IcIÓlym, dane mi 
byk) współpracow"': • mówiła Jolanta 
Młodkowska·Cze<:h. Ta nagroda jest 
dla wszystkich osób, wszystkich sra
roSijdeczan, o których nie sposób la· 
pomnieć. a Ict6rzy Placowa!! razem z 
namI. Jolanta M/odkowska - Czech 
jest współtwórcą gazety parafialnej .Z 
Grodu Kingi·, Pisze teksty, uczestnl· 
czy we wszystkich ważniejszych wyda. 
rzen iach. l/tlWalającje w kronikarskim 
zapisie. Dokumentuje st8rosądecką 
rzecl)'Wistość. hlstorycme i kultur8~ 
nO - oświatowe wydarzenia lWiązane 
z miastem i j ego mieszkar'lcami. Jest 
aktywn~m dz""aczem SllQfflcznym. 
w swoim ~yclu stawia na dobro. pięk. 
no I wartości chrześcijańskie. Poza 
tym aktywnie działa w Stowart)'Szeniu 
Na Rzecz Wspierania Osób NIepełno· 
sprawnych Gniazdo. W 2012 roku w· 
stała odznacZOf,a Złotą Odznaką Bur· 
mistrza Starego Sącza "Za spoIeaoe 
zaangażowanie i dzialalność na rzecz 
rozwoju kultury·. 

Jan Tadeusz Cz&ch lX>ChodZi z ro· 
dziny zasłużonej dla Starego Sącza. W 
1969 roku ukończył Państwową Szl<o
łe Technicznll Wodno - Melior&C}'jną 
w Puławach. Od 1977 roku (lefbj w 
drewnie. a w póiniejSlym okresie jego 
glówną dzledziflll twórczości stal Się 

linoryt. Mot)'W<lm ptac byla m.h za· 
bytkowa architektura Starego SlIcza 
i wielu Innych miejscowości. Jan Ta
deusz Czech la swoje prace otrzymał 
wiele nagród i wyr6Żnleń. Jego fleiby 
były prezentowane na wystawach in· 
dywIdualnych w kraju I poza gran>ca. 
mi. Jest także aktywnym działaczem 
$i,>Ołecznym promującym pię kno archl· 
tektury i przyrody Ziemi S<;decklej. W 
1998 roku otrzymał Złotą odznakę "Za 
Zasługi dla Miasta i Gminy Stary S<;cz". 

Natomiast Danuta Sułkowska otrZy' 
mała wyrói:nlenie za k$l\&ltOwan ie 
m)'Śli literackiaj. historycznej i kultural· 
naj wśród mi~ńoów S~ecczyzny i 
poza Jej granicami, 

Danuta Sułkowska jest emeryto· 
wanym pedagogiem • polonistą. Od 
dwudziestu lat swą pracą i zaanga. 
rowaniem wyw1era ogromny wpływ 

na środowisko literackia SądecCl)'· 
Hrf. Jest członkiem ZwiąZku Literatów 
PolSkich Oddział w Krakowie I działa 
tam w Zarządzie. Jest ceniooym kryt~. 

kiem literackim. pub li kuje na lamach 
ogólnopolskiego czasopisma "Akant". 
Danuta Sulkowska jest takie re.:en· 
zentem i redaktorem wielu tomików 
wiel"SlY. Skupia WQkó! siebie tw6roów 
i poetów SlIdeckich. Znana jest w krę
gach bibliotekarZ)' Powiatu Nowosą· 
deckiego, gdzia prowadzi autorskie 
spotkania z czytelnikami. Jest juror1<ą 
w konkursach literackich. a takie PQ
mysłodawczyn ią ogólnopolskiego kon
kursu literackiego "O Wawrzyn SlIdec· 
cZyZny". (W'N) 

OKURIER STAROSĄD!CKi 

Dzień Samorządowca 
w Starym Sączu 

Ks. Biskup. w homilii nalWaI św. Kln· 
gę 'm~rą I odwa1ną panfili. której na 
cale życie wystarczyło oliwy mądrości. 
dobroci i szlachetności·. Zwracał także 
uwagę. że Święta jest dla samOr1ądow· 
clfflznakomitym wzoo:em do na~ado· 
wania. gdyż w swoim tyciu doskonale 
realizowala milQść do Boga. między in· 
nymi poprzez dbałość O wzrost gospo
dafCl\l i poprawe bytu miesz\<ańoów po
wieflOf1)'Ch sobia ziem. 
Ordyna~\ISl diecezji tarnowskiej P<Z)'

pornn"" tei: samorządowcom słowa. ja' 
kie Jan Paweł II wypowiedział do nich 
16 czerwca 1999 roku podczas kano
nizacj i bI. Kingi w Starym Sączu. Pa· 
piet Polak apelowal wówczas. aby w 
slutbie spoIecz:nGśclloka l neJ byli świę' 
ci. Papieskie ~a to dosIronała wska· 
zówI<a dla osób, które już w momencie 
wyr1:Iienia ziJ<>dy na kandydowanie, bi0-
rą na siebie odpowiedzialność za tych 
wspó!olJywa tełi, co do kt6rye/l w tf8kcie 
sprawowania swojej funl<cji. będą po
dejmować jakiekolwiek decyzje ~ pod. 
kreśla! biskup Jeź. Po Mszy Świetej sa· 
morządowcy i pa~amentarzyści zostali 
zapfOSlen i na SPOtkanie do Domu ~eI· 
grzyma .Opoka", [WW) 

I 
I 
~ I 
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200 lat dla 
Antoniego Radeckiego 

29majl by! wyj" tllowym dniem 
dla AtltonlelCO Radetklego, 

ktbry w Iym dniu łwłętowal otulecle 
owolch urodzin weronIe rodziny ....... 
rnamlenłtych łOłel. 

Przed południem we własłlyrn <k)mu 
CzdOxIny Jubilat PcM przedsIawio::ie 
I Urzędu MIasUl w osobie burmistmI 
Jacka Lelka. przewodniczącej ~ 
Mlejsl<lej, Ewy ZIeIińsI<.IeJ, Ąlfredy Wa· 
SUI&. kierownik Urzedu Stllnu CywIl. 
neco. a takie delecację z nowosądec· 
klall> oddziału ZakllKlu Ubezpieczeń 
SpoIec~h. Natomiast po południu 
obchody jl(Zflnioa/y się do starosą· 
de.:klego Sokoła. Swoj~ otlecnościll 
zaszczycili Jublllłt8 wlGdarze Stare· 
go Sącza na czele z burmistrzem Jac· 
kl&m Lelkiem I ~nicz"cą Rady 
M~jsklej. Ew~ Z~lińsklil, oraz pos.eI na 
Sejm RP Marllon CyQoń, wicewojewo.
cIII Andmj Hłrętl8k, Stanisław Sorys, 
ezIOnIk Z&rutdu Wojew6dnwa MaIor 
poIskieCo, prezes Za...,... Wcjew6dz. 
kIe&o PSL, Andrzej KosInl8k Karnys.z, 
>kestarostll powIelu nowosądeckie-
10. Mleczy5law Kiełbasi!, wicel<ur.ltor 
oświaty, Grap. Seran oraz Bogu. 
sław Kołcz. dyrektor Akademickiego 
GlmJ\ll.Qum I liceum w Nowym Sączu. 
Dumll napawa nas 'ald, lfl jesteśmy 
spadkobiercami idei przedwojenne
go Glmna~um Im. Krola BoIeslawa 
Chroorego, kt6rego ab$Olwen!em jest 
pan AnIoni R8<Jecld - mdwił dyrektor 
Kołe.z. Okazuje .... te Piln Antoni jest 
je(lynym męte>:ymą w Starym Sączu, 
który cIot)'I100 lal. SpraINfWłBm !<sit:
!li od 1890 lOku IIyI/<o raz - w 1969 
roIQJ ~ II nas SllMleI< • mętt:zyzna. 
ktdI)' niesie!)' nie dot::ze/I.M swoich ~. 
nycłI lIfOdzin - poIw1ert1z118 Ąlfreda 

WasIlIC. 
Antoni Raded<l prTySZedI na świat 

30 maja 1913 roku w MszBłnlcy nleda· 
leko ~ Sącza. W SWym Sączu 
mieszka od 6.4 lal Uchodzi za człowie· 
ka serdecznego I enefglc.zne(o. z wie~ 
kim zamltowanlem do ~istorii Polski i 
s~c~ matye~ ojezyzn - Mszalni<:y I 
Starego Sącza. Maluro zdawal w są-

decklm GlmoazJum Im. Króla ~esła· 
wa Chrobreeo, a w 1937 roku ukończył 
prawo na Uniwersytecie Jag.ellońsllim. 
Zaraz po studiach prllCOWlll w Urzędzie 
Celnym w Kalowieac/'l. Okupacje prze. 
tył P<'CJWłl(lzoe łQ$podaJ$twO rolne. Po 
W)'lWOIe1I'" trafił CIO I\8miennll:l G/iry, 
Idzie obJłI mnowtsko Inspektora ds. 
osadrktwll w PańSl~ lJrledzie 
FIepatrIacyJnym. W c:IlIłWCU 1945 r. 
osIedIH pierwSZydl ~ięcIu ~. 
daczan .na Zac~rle·. Pótnlej wr6ciI 
na Sądecczyzne, pracowBł w Nowosą
deckich Zakfao:t.ch Gastronomicznych. 
a potem w NOWOQ,deckich Zakładach 
Materiałów Budowlanych Przemysłu 
Terenowego. Prz)'iOtowywal tet doku· 
mentacjO prawnicz" pod budowę osie· 
dla Millenium. PeinH funkcję radnego 
S~relO SIlcza, nlefnal wa!ez)ł o bu· 
dowt w miasteozku YI'OdOciU6w I sie
ci gazowej, b)'I ławnlklem SlIdowym. 
Przez wiele lat prłOOWItI w spofeeznym 
kornItede prz.owalkO/1oklWym w Sta
rym ł How)m s.c;zu. Przez 18 lat bjł 
przewod~ zespoIu ~ 
10 Powkotoweel KoIe(ium Kamo - Ad· 
mlnis~wNowymSąezu_Przez 
20 lat pełnH równie.! funkcję pnewod. 
nlezącelO KoIeteńsklelO Sądu Węd· 
karskiego przy PZW w Nowym Sączu. 
Prze! 26 lat dzlaial apoIecznle we wia· 
dZ8Ch mlejskk:h Starego i Nowego Są· 
cza I wojew!Xjzklch w Polskim Związku 
Emeryto.. Rencistów I Inwalido... 

Jako ~tr\OUI I staros/ldeezanin, 
pan Antoni wnioskował wielokrotnie <) 

zmianę hefbu miasta SIlI.ego Sącza. 
Znalazl dolu,Imenty. ktm stwierdz.łlja, 
te /Iefb, AlI którym jest most liIICZlIC)' 
dwlI ~ I u~ się ponad nim 
orze! - 10 hert> abOl'cy austrlad<iego. 
Zapropol_aI. brClOłIefbu miasta po
wróciła św, WbIeta. pauonka parafti 
_J. 

Z boCatej bIoCtalll Jubilata przebi
ja wierność ideałom. milo6t I duma z 
Ojczyzny I Radliny . .Jesteśmy uezest
nl/(/lm! h/ator)CZneJ chwili - mo..H 
burmistrz Jacek Lelek . Po pierwsze 
dlatego, lfl pan Antool jest ogrom-

eKURllR STAROłĄDECKi 

nie Ula",:atowany w iycie mlasra_ 
W SlImym Jeto cen/rum spędził 65 
lat codziennie obserwuJ,tc tycie jego 
m/eszl<lllklów. Po d",,1e dlalego, te 
pne/aual nauemu M.aeum reg"oona~ 
netllłI slOCł4 0I1OtIIfI.t l!ołeI<cję pocztó
wek, dla ~ - do48L 

W wieku 96 lat Pan Antoni IWJ)O

c:z,ą/ W)dawanie swoic:łI k$i4żek Ol»
s.uMeyetllate rnIodc:lkI w Gimnazjum, 
hislorioO Orkiestry w My$tI<owie I hi
Storie kośeloie w Mszi!llnicy, w reda
gowaniu ktOryeh miałem prl)'jemność 
osobiście UClfl,tn~. Dzięki swojej 
doskonalej pemiącl uchwydl w nich 
ka.!d~ szczee61. Z pamięci potrafd wy. 
mienić z Imienia I nazwlaka wszystkich 
uczniów Z klaS)' glmJ\llljalnej. a także 
profesorów. Do dziś beztllędnie recy. 
tuje utwory klas)'k6w. m.in. fragmen
ty! _PaJ\ll Tadeusza-. Sam prryznaje. 
te mial ~miąo! do$l<on8I.ą, ale tylko do 
rQIw 1995. W jednej ze $woie/'I ksiO
teł< wspomInał: rtIewIele pamjęlBm 
Z pferw5Zf!go IO/Iu pO urodlenIu. PIJ
mięUlm 1)/1<0, j8II teUłem w kolebce 
I mat/QI ezesl'O CIO mnie ~ I 
katmi/tJ pltrsJf. fw.) ~l.SlImI pnynosi
la kor. do kolebId, by mroczał blisko 
mojej i/OW'Y. Maj., IłIt 99 wydilł swoją 
najnowszil ks1IItka. opIsu~ hlstortą 
Ms.zalną., gdzie spfIdzIł dzlecl~stwo. 

Jakby lelO byto malo. ~n Arltonljest 
również jednym z nlljstarszy<:h. aktyw· 
nych czlook6w PoIsklelO Stronnictwa 
Ludowego. do ktÓfegtl wstąpił podczas 
studiów, przed II wojn" światową. Z 
tej okazji, Andrzej KosIlIlak Kamysz w 
Imlenłu władz PSL wręczy! Antoniemu 
Raded<lemu nejwyisze oc:llJ\aI::leni 
przylJli!lWi!lne w partii - ZIOUI Koniczyn
~. ~ ~ lNOdlifI cz1o. 
101eI<a, kldty swoo'm ptł)'1<Iitdem 1)tiiI. 
wielu poI<oIenIom ~ pnyk~ wiefno. 
kil Jnwok/ ~anla, ~ malo jesl 
ta/dch ludlI - zauwatyL Na zakońeze. 
n~ z&romadzenl lOkIe odśpiewali j ... 
blletowł .200 lat". ludlle maJ4 ze mną 
k/opo(. bo sro !at tycia rlłczeJ mi nie 
Wyp8da wlnszowa~ - la!naczył na po
żegnanie !ewsze pogodny pan Antoni. 
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Zawieszenie emerytury rolniczej w związku z osiąganiem przychodu 

Ol tU.nl, pn' l.m. rytII lub 
•• nci" •• k10ry m. "tulon. 
P'.wG do . m.rytury , ainicuj lub 
okret.ow.J e me rytury roInlez. , . Ibo 
renty ."Inlu., z tytuł ... ludolll.1 
do p rle)' lub •• nty .odzlnn' J. 
pnychodOw' tyłu'" wykonyw. nl. 
dłl ... lnoScl poctt.,.,.uj 
olHlwl4Zkowt u~.pIK •• nl. 
.połacz ... , o, mON łPOWOd_Ić 
uwl .... "I. roln iczych ' .tadc •• ń 
, ,,,.rytal,,,,· f. ntOW)'Cll lub 
Ich zmnlejlzenl. (dOl. czękl 
wup .łnll,.,ej tych 'wl.dcuń). 

PodJę<:~ p<rel rencistę. uprawnione-
10 dQ okre5owej renty roInif;fej z tytu
łu nlezdOlnołci do pracy. dlIItłllnośc! 
pOdleilJPlcej Qbowi<tZkoWl ubezpl." 
o;renil! WOłeel""~ od 1 sl)'ClIll.a 
2013 r. nie powoduJe ut'llty prl W' do 
tej f.nty. W l.letnoiel od ul)Sl<ane· 
&O przychodu śwI.dcz.n~ ~ ule· 
gać z.~ (zmniejszeniu) na 
zasadach przedstawjOtlyCh ponjtej. 
Ustawa l dnia 20 irudnla 1990 r. o 
ubezpieczeniu społecznym rolników 
w .rt. 34 ust_ 1 SIlIlOWi. iż prawo do 
emerytury lub renly rolniczej z ubez· 
p!eezenl. ule~ l~wIe5z.nlu na ZiI· 
$IId~ch oI<reśIonych w ert. 103·106 
USlawy z dnil 17 grudnlil 1998 r. O 
emeryturach I renlilch z FUn(luIW 
Ubezpiecleń 5PO/eClnycll. Jedno· 
cześnie USlawa la ~rantuje. Ii za· 
wleszeniu nie podlep eztSć sklad· 
kowa emetyluty lub renly rOlniczej. 
bądt nadwyil<a świadczenia emery. 
talno·rentoweto ponad 95" eme<ytu· 
ty pods~J (w przypadku Śwlad· 
czań ptZ)'Vlilnych przad 1.01.1991 r.) 
lub POnad 85'11. emerytury podslillNO
we! (w przypadku renl rO(llInn~ch). 
Zgpdnle , Pi'l'episaml u$tew~ z dnii! 
17 trudnie 1998 r. prawo 110 emery. 

tury lub renly ulep zawieszeniu lUb 
łwiIIdczenla le lJIeiają zmniejszeniu 
w przypadku oslIIpn ia prZyChodu 
(np. Z t)'tulu zatrudnienia. slutby. In· 
neJ pracy zarobkowej lub prowadzenia 
pozilrolnlclej działalności) ptzekra· 
CZil;ą.:.,go llIk zWilne dopuszczalna 
kwoty oblkzilne od przecięlnego mle· 
sieemelO wyna&rodlenłil la kwart.ltł 
kalendarzowy, ostatnio OIłOSlOnego 
ptN' Pre.uiI GUS (pl'leelętne mie· 
slęczne W)'n8łI'odzenle w IV kwerta· 
le 2012 r. wyniOSłO 3.690 II 30 &r.). 
Przepisy do!. zawieszenia (zmnlej"e· 
nla) emerytury/renty stosuje sl~ rów· 
nlet do emeryt6w/reoclst6w osiua· 
jących przychód z t)'lutu dzlalalnoścl 
wykonywanej za granica. 

Jeśli asiU- P'leZ eme<y18 lub 
rencisIe przytl\ody nie przekrilczaJą 
10'lI0. kwoty przeci~tnego miesięczne. 
go, wyn&&rod zenia (od 1.03.2013 r. 
• 2.583.30 zl). śwl8dczen le jesl na· 
dal wyplecane w dot)'Chtzasowej wy-
!lOkoścI. NatomiasI przrchOOy prze. 
kraczaJące kwotII 2.583.30 li. a 
nleprzekraczajllCe kwoty slanowl~ · 
cej 130'lIo przecielnego miesięczne. 
go wyna&rodzenlll (od 1.03.2013 '.' 
4.791,40 zt). powodują zmnlejuenie 
czo:śd uzupełniającej (cześct wyno. 
SZ'lCej 95'11. eme<ytury podslawowej 
w przypadku łwiadczeń prąznel'l)'Ch 
przed 1.01.1991 r. lub 85'11.emerytu. 
ry poCS~ w przypadku renI ro· 
dzlnn,d'll O kwotę przekroczenia. ale 
nie wiecei nit ° maksymaln~ kINO
I~ zmniejszenia ustaloną dla daneCO 
świadczenIII (5-49.12 11 011lz466,18 li 
dll rant rodtinnyc/l, do których upraw· 
nlona jesl jednil osoba). w rane ost~. 

I gIIn la pr~hod~ przekreeuojącego 
kwolę 1~ proreeietnego mlesięcz· -

nego wynłIl'Odl8flla (od 1.03.2013 '. 
·4.191.4011) ulep zewi~enlu częłć 
uzupełniająca (czOłć wynQ$ZlI.ca 95" 
emerytury podslawowej lub 85'11. 
emerytury podstawowej w przypadku 
rent rodzinnych) roInlczełO Śwla<k:ze. 
fila emerytalna.rentowego. 

8ez wzgledu fIłI wysokoś-ć osl~gane· 
10 przychodu nie podlegllją zawla· 
szen,u .nl zmnteJszenlu łwildczenla 
osób. ktOre mają u51l1~ prawo do 
emerytury rOlniczej I osla,nely po
wszechny witle emerytalny. Emef)'d 
ci motą zarobkować bez ogranlaeń. 
Dotyczy 10 równIet os6b uprawni<>
nych do częściowej emerytury roi· 
nlczej. NatomIasI pozosI8li emeryci 
(pobIera~ tzw. emerytur~ rolniczą 
.wcześnlej_zn muszą liczyć II~ l za· 
wiesuniem (zmn~niem) pobiefa· 
nej Pi'l'ez nich e~rytury rolniczej, w 
PfZ)'l)lIdku osi~pnil przychodu prze. 
kraCZa)ł<.:e&O określone wytej progi 
zarobkowfl. 

NatomIasI na wysokość rent)' rodzin· 
nej pobieranej przez uczniów , Imna· 
zjów. ukół ponad&imnazjalny.:h oraz 
stooentów. do uI<ońcmnla 26 IIIt. nie 
mll,ją wpl)'wu przychody w z~u Z 
wykonywaniem umowy aaencyjneJ. 
~mowy Vecenla lub innej umowy ° 
świadczenie ustug. do której zlodnle 
z Pi'l'e$H$IIml Kodeksu cywilnego. 5to· 
"'~ 1010: prorepisy dotyo;ziIce zlecenia. 
Na zawieszenie (zmniejszenie) eme· 
rytury/renty .-oInIcztIj nie rnaj~ wpły
wu dochody z dzlala l noścl rolniczej . 
jednakie 'akt nlezap.restanlll prowa· 
dzenla dzlalillnoścl rotniczej decyduje 

I 
O zawieszeniu (o&r.nk:zeniu wysoka. 
ści) ~ UlupetnlajllCej emerytury! 
renty rotnlczej. (WW) 

, 
Ułatwienia w r.ali.zacjl obowl4Zku 
meldunkowego 

dunk<.lWei/O J)flO!Z !/Stanowione,., pe/r>ornocnil<a; 
• wprowadzenie mo1/lwości automalycznego wyrrJI.!/dQ. 
wanla prry umeldowllnJU w nowym m/eJs<;u; 

~uJ<ł"' lllarwfen/a w tuIIucIl obow/4lb -,. 
dunk-.o obtIJmul4 m~ fmr1mI; 
• znles/e(l;e obowiązku zamefdowanla obj-walell pol. 
skic/l. obywale" UE. obywaleli państw EFTA stfOll WG 
orał obywateH KJ:>nfederac:ii Srwajcarsl<Jej na pobyt cz.· 
$(>W)' nie ,orzekracz.t}acy tnech mle~ 
• 1/~wIdację oI:>owil$zl<u meldunkowego tVi)'$tów; 
• likwidację ot>ow!ąz1<ów ""a~ OOz'Orc6w, &I:ImW
stralorow nleruCłoOmOśc/ oraz zaI<Iadów pracy weryII
_ania -..we/niBnia obowi4zIw me/dunk"""'80 przez 
mleszkaOCów /ub pracowników; 
• wprowadzenie możliwości dope/nlenlll obowiązku meI· 

• "')'dłutenie terminu na rMlizację o/lowIłzIw mefdun-
kowego z 4 do 30 dni 0taZ zniesienie sanlct;JI karfl)ll:/l dla 
obj-walell poIs~jch. obywaleli UE. obywalelI EFTA · s.tIOrl 
WG OtaZ obywateli Konfederacji SzwajcarsJ<IeJ Z/l. n/ed(). 

~ienle obowIęzI<u meldunkowego; 
• odstąpienie od I<on/eczności ~/l.n~ pIZy dopełnia 
n/tJ obowiązjc(l mefdunkowełO informacji O W)'ksltalce· 
nhl. o/lowIłzIw ...... jskowym oaz pned~ladlłIW -..ojsko· 
weto dOkumenlu osobisleto; 
• ~Ie Ol<res6w 1I')jató6 ... zatranit:myc:ł! POdlep· 
jącyr;Il ztłoSZfln/u w OttIJnle ewJderIcII MSnośd z 3 dO l) 
miesięcy. (WW) 

• KURIU STAROSĄDEC 
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Sukces Wiedzy O Wynalazczości 
Apel o udostępnienie 
archiwalnych zdjęć 
Dyre11tor SP", 11m. ka. p,of. J. TlKh· 
M.I W Sb"", S'łQU .łWnIt;lI ... I 
prMbll O lICkm.pn!.nle I domowyeh 
DlSClb6W .. ehlwllll)'Ch rdJłĆ z-.l." 
onych l bvctynkllm przy uL. A. Mlc
Idewiem! 159, W którym lunkcjonllJI 
1O&koł. pocI.t._ .... 
W odpowiedzi na lIasIo .Tysiąc Szkól 
l\lI ~ Państwa~· pod
cus lIsUi1JedCJ ej sesji Mi$kIeJ Rady 
NB,odc, ej 'Ol Stao'ym Sączu w 1958 
roku utworzono 21 csobow\I KomItlII 
lIudooooy SZkoły. Kamień .ehl)' pod 
budc:J\ooe .TI'SlącleW" wmUl'OWIIr>O .. 
kwietniu 1962 ro~u, • w pefdzlemlku 
1963 roku OOCIano Ją 00 utytku. Tak 
wiOC: w tym roku bu<I)onek I..., 0be1lOd.d 
$WOje 50 · Ieele. Stąd też oerom ..... proś. 
ba o udOlt4onieoie. w celu skoplowll· 
nIII. s\aI)'dl ZI\Ięć Iutllnnych dokumen· 
tów zwIIamnyctI zarówno l budową tej 
pIacówkJ, jIok te! jej Iu~ 
w let8Ch 1963-1990. ~_ 
..... poddene III\anoWaniu i nIe~ 
zwrócone ""ałcicleIom. 
Z dokumentami można zgłaszać " 

osobiście do dyrektora lub sekrete-
!'Ul szkol)' COdziennie w godL od fi'" 

N/JlllIa Bntk uczennica II kluy 
Zelpo/u Szkól Pc>rIad&lmM$lI· 

nydI ... Slerym Sączu JIKI Ju! z~ .. 
SUlM do lIudlowanla ni un ..... rsyt. 
tach. pOlitechnlklch I lkademladl. 
TIkilUkcH .taI-'ę jej udzbtlem dzl .. 
ki uJ~lu czw/Jrtego miejsca I u:rysk .. 
nlu tytułu l.IIureal/J OClilnoPOltkle
iłO Finału XXXIX Olimpiady Wladzy O 
WynalazCZOŚCI. 

00 15". Zac:hocam)' równ~ do pr.te. 
sytanla PQS'&<]a'l)'dl materlalów ciroeą~ 

deksy rektor Pclitedlnlkl Koszalińskiej f~'~-:,~~~~~-----_·_·_-prof. Tadeusz BolIda!. zduuojl " lJ,pI (GL) 
Sam pnebIec, lnah.I W$iIOlI'lin8 Na-

talia: W I)'I'IlIOlw róWnIeJ W)'$1attOwa"-
lam w OWOW, ~k pOdObnie ja#< W W holdde Wielkiemu 
ubiegłym roIw .. mial"" wleł/<kh ...... Polakowi 

Miało to miejsce na dl1.l&lm koń· 
cu PołtkI ... KoslaHnie. W "'ezmlel· 
nie trudnej dfOdle na szczyt mIM wy. 
MtIIowe oqparcle. MiiJnowIcIe ok", 
Kraków reprezentOWała tl7)'OlSObowll 
drutyna ze starosądeckleto ZaspoIu 
Szkól PonadgImnazjalnych . .le$t to wy. 
JątlIowa syW8Cja. 8t7j dndyno t. 518· 
now1l1 uczniowie tylko zJednej placłrwkl 
ołwret~j. We wcześniejszym ataple 
Olimpiady trójka UClniów naWlj $>;ko· 
Iy okataia się naJ/ep$23 w MaIooollce 
PokOf'Iul4c ~ innymi uczniów l 
V lO m A.. WItkowsklego l Krakowa. 
Hatom_ jut podczas FonaIu w Ko
SUIIinIe HBtalia wraz l Karoliroll Pisz. 
czek 1 Piotrem 8anachem wywalcl)łl 
10 miej_ wśród 32 okręlÓW l całej 
PoIIld. Dla NataIB Bl'lęl< cenrolI, ale I 
c/etl\ą I\lIgrodę wtęCl)'ł wiceminister 
edukacji Przemysław Krzytanowskl, a 
ponadto dla calej tt6j kl symboliczne In· 

r:kiel na I)'tul lIIurełllld. Tym większe 
było moje zdz/'Menle, tdt po Cldcl)'ta· 
"'II wyników z <::lOki p/HmneJ moje 
nazwisko ZMiano sil: w trn/J/owej piel· 
naslre, Bjjam wledy pod wp/yNem sil
ll)'Ch emocji I nie ld/JWlJłIJm sobie wt.,. 
dr sprawy z leiO 00 sit .wtIJŚIlIe dzieje. 
DopIero po lJnIJIe ustntm. #1ZiIJ od!» 
'!OfIJaIJłam na 3 Wy/osoWIJne pytIJIIia 
uświadorniIIJm sobie te jestem naj/ep. 
5lłi w tej o/Imp/IJdZIe 1cQb!e14! I ehot 
zajęłam m/efSCe tui I/J podium to 
cieszę się Z tego, /J(I o/lmpl/Jdll ta cJo. I 
5taruyla mi wielu ~ywtI)'t:h emo
cji nvf;jzanyeh nie /yI~o z motllwokJą 
pokIJzania moJei wiedzy, /J1e rownlei z 
JXWlillllem wielu ~wyeh I p/ltI<JIycłI 
mJejsc na ~ PoIsld. 

Sum ~ to nie tyIl<o wiellie o/lm. 
pIjskle emoqe, /J1e r6wnie.! wspaoiala 
oIoIJlja do povIIIlIiIJ odIqIeel Ulkątku 
naszego kraju. Mielno pnywItalo nas 
kojącym &ZUmem blłtycklcłl fal, • naj· 
więl<sze \Ol I'olsce tematyczne ogrody 
Hortulus w Oobo'zycy rozkwitem I zapa· 
chem wiosennej !)O'zyrody. (RP) 

a KURIU .... ~ECII 

w jrod, 5 CUtwCI 2013 r. odbylll, 
montllł Mowno - mUZyczny .Jln PI· 
weł 11 - 'wladek I nauczyciel wil..,.. 
uczHtnlk6w Ś,odowlsll_Io Huf ClI 

. 

1 1loj< . 
j -:'f( I~ .. ' , 

Wystęcl podopiecbl)d1 mrganIzowany 
zostaI ... oos. Dli&Iania podjęte _ 

Iy przy WSP6IJInIey ze M<ob! ~ 
IIIOpniII w Starym ~, Stowarzysa. 
niem .Gnlazóo· w CJpnowlclleh, ~ 
spoIem SZk6I Pon8<:1tJmna~ w 
Starym ~ oraz Iokalnymlln.tyl U' 
cJeml. (AJ) 

ł 
! 
ł 



- INFORMACJE Z REGIONU 

Sezon w "Gnieździe" 

letnia Galerta pod Gniazdem w Sta· 
rym SIICZU rozpoczęla kolejny .uon 
.woJaj dzlalałnoic!. Obecnie moina 
w nlaj pOdLIwiat prace ol-Ób nlaptł· 
nosprawnych, nad"łlne n. kan ku .. 
plutyczny .MotyI moich mirze';", 

Dzień dawców 

2~lel'Wl;a Starasąd&c:kl Klub Hono· 
rowych Dawców Krwi PCK zorga· 

nlzował " kcl. oddaWlInia krwi. Akcje 
przeprowadzana )e51 o;ykIiClnle cO pól 
roku od czterech lat· zawile w pierw • 
...... nlcdtlel" ... ,,~ I .rudnl .. , obe<;-
nie Jest to Już Jej dziewiąta odsłona . probo$Z(:za Janusza Ryby, akcję prZ<!-
W teg%cznej akcji udało 51'ł lebra': prowadziliśmy w nowej plebani na os. 
18,5 litrów krwi. któ .. gromadzona Słone<.:mym. Pan ie l nowosądeckiego 
Jest w banku krwi I wydawana na po- klVlliodawslwa re'ejestn>waty47 osób. 
tneby szpitali. a krew oddalO 41. Jak ZWy\<le liCln;e 

• Za każdym staramy się zebrać ludzi przybyli zawodnicy MKS 'Sokół" $Ia-
dotlrej WOl i. którZy chcą podzielić się ry Sącz. Akcję wsparli Hurtownia Sam 
Cl~stkll siebie i l akcj i na akcję w,M· • Chem ze Starego Sącza. ftrrrl)' InSla l, 
sla liClba oddającyCh krew - mówi Ro- Sarbat, drukamia SIarosądecka i wie· 
be" JastrzębSki ze Starosądeckiego lu ludn dobrej woli. 

Tegoroczny sezon został za inaugu· Klubu HOl>Qfowych Dawców Krwi PCK. Do oddan ia krwi mogą zgłaszać się 
rcwany 12 czerwca. a rozpoczął go . Wlełu chętny<:h przychodzi dO punk- osoby pełno~ia z dowodem tożsa· 
wemisał prac podopiecznych funda· tu krwkKIawslwa na ulicy Kazimie- mości (w wteku od 18 do 50 lat). Oaw· 
cji, stowarzyszeń i organizacji zajmu· rza Wielkiego w Nowym S<lCZU, lecz w ca pOWinien być po lekkim śn iadaniu, 
j<lC)'Ch Sie OSObami niepelnospraw. dneń powszedni nie katd)l da radę. a w ciągu ostatnich 24 godzin nie powt-
nymi w całym region ie. Zastały one my jako kłub chcemy umożliwić odda· nien pić alkoholu pod żadną postacią 
wykonane na konkurs ,Motyl moich nie tego drogocennego płynu w dzięń oraz za!ywać tabletek przeciwbólo-
marreń'. Część artystyczna wydarze· wolny od pracy .Ozlękl uprzejmości wych. (WW) 
nia odbyła się w starosądeckim So- ~~_== ____ ~~--'-----'--'--------= 
kole. Tam na scenie uprelentowali 
się ,Mali Starosądeczan ie' oraz pod
op ieczn i WTZ Gostwica z przedsta
wieniem ,Szelmostwo lisa Wital isa', 
Jury w składzie: Ryszard Miłek (prze
wodn iczący) - prezes Fundacji PROart 
i Małgorzata Taraa - Bielak zdecydo
wa li o zwycięstwie Antoniny Jankow· 
skiej l ŚOS ,PfRlA" w Szczawnicy. 
Laureatka otrzymała pufę , ufundowa
na przez firmę .Ekopuf'. (KB) 

Festiwal osób 
niepełnosprawnych 

PruCi dzle,; Futlwalu Osób Nlapeł
"osprawnych, który rozpocz'lł ,ł. 3 
I zakolIczyi 5 czar .... w Nowym 5,,
czu był dnłem ,tar~dacklm. Atrak· 
cJI było ,poro, na blonlac~ przy Ołta· 
rzu Paple.klm m,lowano uandary, 
montowano I pUllczano latawce, wy. 
,yłano w prze. tworza balonikI z .pe· 
lam o pokój na _wlacla. S/ldeckl"· 
, !lwal b)1 kontynuacj/l krakowskle,o 
1)I:0<Inla Oaób NłapalnOSp.IWn)'Ch, 
Drugi dzień Festiwalu Osób Niepel· 
nosprawn)'Ch, który rozpoczął się 3 
I za~ończ)'l 5 czerw<;a w Nowym Są· 
CZu był dniem slarosądeckim. Atra~cji 
było sporo. na błoniach przy Ołtarzu 
Papieskim rna lowanoSZlandary, mon
towano I puszcuno latawce. wys)'la 
no w przestworza ba l onl~i z ~pelem o 
pokój n8 świecie. (WW) 

Z kroniki policyjnej 

N awel na pi ęć lat moŻe trafić do więzienia starosądeczanin. który przez 
dwa miesiące paraliżował telefonami tarnowską dyspozytornię pogoto· 

wia ratun~owego. Mężczyzna od począt k u lutego do końca marca dzwoni! 
średn i o 200 razy dziennie na numer alarmowy pogotowia. Wykona l lącz· 
nie ponad 9 tys_ kilkU sekundowych połączeń. Kafde z nich identyf i kowało 
najbl iŻSZy nadajnik sied komórkowej. który znajdował się w Starym Sączu. 
W połowie kwietnia udało się go nam i erzyć . Męzczyzna ma głębokie upo· 
śledzenie umysłowe. więc nie wykluczano. że sprawa zostanie umorzona 
ze względu na jego niepoczytalność, Pomimo to prokurator postawił mu 
zarzut. 

SChemat działania oszusta zawsze jest podobny:. Co u was siychat? -
pyta oszust. Wszystko w porządkU - odpow,ada ofia ra. A kto dzwoni?

dopytuje. Jak to kto? A kto może dzwonić I pylać co słychać? - odpowiada 
pytaniem na pytanie oszust. To ty Adam? - pyta oflara _ Tak. lO Ja - odPO· 
wiada oszust, podaj ąc się za Adama. Kubę. Staszka, itd_ w zal eżności od 
tego. co usłyszy w sł uchawce. 
Wczo'aj do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu zgłoslly się kolej· 
ne dwie osoby. które oszust chcial nabrać na operację wnuka. licząc na 
wyłudzenie pien;ędzy_ Na początkU zadzwonił do 91·letniego mieSZkańca 
Nowego Sącza, Jednak telefon odebrała córka. która przyje<:hala odwie· 
dzić ojca. OSZUSI dzialał podobnie jak we wcześniejszych (wczoraj opisa
nyCh) przypadkach. podając s i ę za wnuka. któ ry PO wypadku musi mieć 
przeprowadzoną operację w Niemczech. W tym przypadku chciał wyludzlć 
4.5 tySięcy złotych. jednak swojego ce lu nie osiągn ąl dzięki zdecydowa
nej postawie córki potencjalnej ofiary_ 3 czerwca, zadzwonił do starszej 
kobiety. któ rą również chciał oszukać podając się za wnuka, który po wy· 
padku w Niemczech czeka na operację_ S<!deczanka wykazala się jednak 
czujn ośc i ą i PO rozłączeniu zadzwoniła do prawdziwego wnuka. słysz"!c. że 
wszystkO jest w porządku . (WW) 

łKURIER StAROSĄD!CKI 



lukQ" GabonlkMl NłI ... kl .. bun. podczas Śwl<ttlo kwłtn~J Ja ........ 

Gaboń W Łącku 
Już po raz 53. W /ącklm Amfiteatrze na stoku malowniczej Góry Jdowej obchodzono Swięto Kwitnącej Jabło
ni - 'więto wiosny, m/odoki, kwiatów, ziemi sądeckiej i Jej bogactw. GospodarzetradyqJnle zaprezentowali 
swój dorobek, kul turę, sztukę I folklor. W tym roku po raz pierwszy na festiwalu obecne było Stowarzyuenie 
na Rzecz Rozwoju Wsi Gaboń. 

WOJCI'CH WAlJSZEW$III 

Oprócz występów " " ystycznych. 
ddym zalnteresowllnlem ~Ie

szyly się stoiska gastronomicz
ne poszczególnych WIli preze ntuJą

ce dorobek kultu ralny I gospodarczy 
mluzklliiców z możliwością deCU5t,,
cjl potraw reglonalnych. 

Bardzo aui)om zaInteresowaniem cie
szyło się stoisko Stowarzyszent8 na 
Rzecz ROZW<lju Wsi Gaboń. które pro· 
mowało własne produkty sloganem 
, Najlepsze Swojskie Jedzonke' I jako 
jedyne reprezentowało gmi nę Sta
ry $&cz_ Usytuowana tui pod amfite
atrem obok U rzędu MarszałkowsklegQ 

z Krakowa. serwowakI placki I zawijań
ce zjablkami. serniki, koIooe z serem I 
swtlJskl chlab ze smalcem. Tym ostat
nIm de lektował się nawet Marsza
łek Województwa Małopolskiego oraz 
wójt gminy Łącko Janusz Klaga. dzięki 
któremu Stowarzyszenie mogla wziąć 
ud:;"" ł w tegoroczn~h obchodach 
$więta Kwitnącej Jabłoni. Serwowa
no równie! traaycyjne ·prołzlakl'. czyli 

ptacki z mąki i wody z dodatklem sody 
plec:lone na blasze z domowym ma
sełkiem . który pk!kla Ka$~ Kowarzyk. 
PI"lepls lest bardzo prosty. M"kę wy.
rabia się l dodatkiem WOdy I odrobiny 
sody. trochę soli do SJrnIku. Następnie 
formuJemy płaskie pl<K'UszJ<J I pleae
my na trad~nel kuchni Z bla<:/lam/. 
Dawnie} na wsi było blednie, więc la· 
dano prosie lianie potrawy. dzlsill} to 
rarytas - dodaj pani Kasia. 

Obrotowy gri ll skdnstruowany I po
darowany Stowarzyszeniu przez pane 
Jarka Grabsl< iega z Gabonia slu!yl 
do przygotowania schabu maryn<:l
wanego w lIlIewie piwnej I kiełba
sek z sosem CZQsnkowym. kt&e mO
mentalnie znikaly l serw<lwanych 
tacek. Domowe spocjaly autorstwa 
Stasi Job. Jas! Grabskiej. Kasi Kowa
rZ\'k oraz Małgosi Olszak serwowane 
były przez mieszkanki Gabonia odzia
ne we wlasnoręcznle uszyte stroje gó
ralsko-iachowskle: Halinę Dart!. 00-
rotę Bobę I Małgorzatę Olszak oraz 
c hłopaków: Staszka Potańca z juha· 

OkURIER stAROSĄDECIU 

sami Maciejem Garbaczem I Jarkiem 
Jobem. Jednak najw iększe zaintere
sowanie. liczone w setkach turystów. 
które rooina byto porównać jedynie l 

łącką ŚIiW(lwic<l. UOblła Gabońska Na
lewka Babuni. która dzięki naturalnym 
składnikom. w tym ziołom. posiada 
un ikalne walory smakowe I zdrowot· 
ne. Twórca nalewki. starosądecki rad
ny Mirosław Garbacz tapęwnij_ ie Jaj 
raceptura Jest owiana śclslą tajemni
cą strzetoną z pokolenia 00 pokole
nie I nie mota Jej zdradzić. Wszystkie 
ofarowane oraz Stowarzyszenie pro
dukty rooin8 byto degustować. zaku
pić lub zamówić. Niewielka I\8dwyżka 
:ze sprzedai)o pokryła koszt produkcji 
specjałów I umoiliwiła Stowarzysze· 
nlu zakup produktów na festyn r<Xizln· 
ny. który odbędzie się Jui niebawem. 
21 lipca w Gaboniu rIIItę ren le &koty 
Podstawowej . Stowarzyszenie wszyst· 
kich mieszka!'loów gminy Stary Sącz 
serdecznie zaprasza. RównIet I tym 
razem nie zabraknie wielu atrakcji die 
podniebienia I ducha. 



WYDARZENIA KULTURALNE 

Dobra energia w Barcieach 
P.lnnonia Fołk Festival to.nonsowany od kilku mies ięcy nowy projekt Centrum Kultury I Sztuki Im. Ady Sari 
w Starym S4czu. Pomysłodawcy IIc~ na stworzenie docelowo międzynarodowej Imprezy promujllc.j Gminę, 
która będzie znaczi\cym produktem turystycznym. Festiwal odbędzie się w pie rwszy wrzejnlowy weekend w 
wyjątkowo u.oczej sceneril- w SlIrdCllch nad Popradem, w uae rym polu, nłl'daleko Stodoły w Odnozynle. 

WOJCIECHW.l.USlEWSIU 

Farmu!a now.,o fesUwalu ma 
być wyJlltkCIW •• nie ma pGdob. 

neJ Impr.zy n l,d~Je w PoI_, :ret 
te, któ.e m _my Z Innych krajów l u
rapy, cleUII , " luwyuaJ wtatklm 
powodlenł.m. 

Koncerty muzyczne w ramach festl· 
walu bę<IlI odpłatne. ~ Ie na pewno w 
symbolicznych kwotach w PO,ównll' 
nlu do rangi wystQpu)lIcy<:h zespo
łów. Karnet nil ~Iy f.stlwlll. czyli ne 
9 koncertów będzl. kosztować nie 
'lrięcaj niż 30 zł (w tym opłata l a POle 
nemiotowe), netomIast bIlaty na po
~ne dni będzie mo.łna Mby<! 
za okolo 13-15 'li. Kto j&dnll k jut nil· 
!)edzle karnet CV/ w.jśclówkę z~ 
mo!:llwość skorzystanie z licznych 
atrakcji oferowanych w wiosce festl· 
walowej. Warto wiedzieć t e o.ganiza· 
torzy zaplanowali np .• ze.eg warY· 
tatów: muzyunyeh. tanecznych. 
atnobotllnicznych. kuline,nyor::łl, Pll
.t~kIch, budowy Instrumentów. at
no-designu. CV/ ekololłiCZnych. B~ 
takt. degust&Cje win węgierskich. 
spotkania z ciekaWymi ludl ml. dys· 
kusje. kino pod ch murką. degustacje 
kuchni tradycyjn.j Ofn prawdziwa za· 
grodll pasle.ska. idzie będzie można 
~gllIdać życie Juhasów. Z zalotenill 
ni by<! to impreza rodzlfll1l. dlltego 
nla ubraknle tel: etflkc;jI dla dzieci. 

Orpnizatorom mirzy się Festiwal. 
który docetGwo zysIel lulęa i rozgłos 
miedzynarodowy. a oplere~ sle będzie 

na fOlkOWej muzyce b&lkańSJ<lej, we
gle~klej, cypr\$klaj I karpkklej_ Fe· 
$\Iwlll jest kierOWllny przede wszyst. 
klm do mółośnlkOw muzyki etnicZflej 
ele tet do osób C8fl11lcy<:h ftlolofte ty. 
cli! etno·. ekC>-. i slow food. Serdecz· 
nie zapraszamy równ ie! w$Zystki~ h 
mleszkańc<iw gminy Sta.y SIICz, dlll 
któ ryCh p.zewidziano wiele atrakcj i. 
Ple.W$l)' Festiwal zostanie zreallzo. 
wany przy doŚĆ skromnym bud!ecle. 
re wspó!ftnanaowanlem z funduszy 
europejskich (PROW) OI'IZ wldadem 
wlasnym &miny. Impreza I(lSU.la wili' 
czona w cykl imprez towarzySlltq.;h 
Re<Iykowl Karpackiemu. Festiwal mil 
Jut swoja stronę www.plnnon lcll_pl 
OflZ proftl na face book·u. 

O przYlłO!owa nlach do Festiwalu 
.ozmawlałem l dYf. ~cl\em KOlI' 
pikiem. Jednym z pomysłodawców. 

lik p ... blapJ" pr.cl n_d 
, .. tl.lrem? 

Prac. p.zebiegaJII wielotorowo. Z 
jednej strony pracujemy nad ofganl· 
zacjll Festiwalu· utrzymujemy kon
takty z zaSPQłam i w celu " pracowania 
Intefe",jllCego pro&ramu. Równole
gle, fównle intensywnie IIj fTlt.ljemy 
Ile promocjll Festiwalu. Mamy nową 
stro~ Internetową. rozpoczellłmy 
kltmPllnlę reklamową ne POftll&ch 
spoIecmoścłowych. Okazuje się. te 
b&lkltl'tska muzyka toIkowa ma w ea· 
lej Polsce bardzo dużo zwolenników. 
Tyl ko w cllIgu jednego tygodn ia p.zy-

tltURIER STAROSĄDI: 

było nem 400 nowych fanów. lWofzy
my tlk!e grono wsp61prllCOWnillów. 
Poszukujemy równie! spon$OtÓw I 
$OjllSlników dla tego pomysłu. Jako 
świeży pf2yklad podam. że właśnie 
udalo nam sle POlY!lkać do g.onll 
pa.tnerów Festiwalu - agencją hln· 
drOwlI Rafa, która bedzle neszym 
&łównym specjalistą od wlne I tame· 
tów .okolowlnrrych·. 

CG lobłlCZJmy pedczu plllfWUl'o 
F .. tlwalu Plnnonlce? 

W _ k.nd 0<1 6 do 8 wrzełnla w 
sa"leach !)edzle się napraWdę duto 
dzi ało_ Zaprosiliśmy ciekawe z.spo· 
Iy o ml,dzynllfodowej fenomle Jakich 
dawno. albo Wf,CZ nigdy. tu Jeszcze 
nie l7tIo. AbsQI!tI.nll gwiazdą tełl>łOCl' 
otgo festlwału bę<Izie 2e$P6I KfOkoe. 
który motn. było ~ I US/ySlet 
m.In. w ftlmle Ust. Schindl .... 1""1 
gwiazdy to znana jut starOSlldeckleJ 
publOcznoścl. bardzo żywiołowa Dl· 
kanda oraz Stlndllrgó. czyli wqgla,· 
ski zespól gfl)lIC)' Za równO muzyke 
wegle,.""" jak I bałkańskll. który WY' 
stllpl PO .az plefW5Z)' w Polsce. Wy. 
mienione &f\I1I)' SIl niezwykle pOpular' 
ne, zwłllRCUt w Europie Zachodniej. 
gdzie "'idy l nich era pO kilkadzie
siąt. jeŚli nie wI~J koncen6w- rocz· 
nie. BiletowIna koncerty będą . 1, 
fozj)OCzyneły pO gadz 17.... Nato
miasl w godzinaCh dopołudnlow)"Ch 
ka żdy będzl. mÓlł wejŚĆ na ter.n fe· 
stiwlllu bezpłatnie i nil przy\<ład obeJ· 



rzet Z.",odę pestefakll czy &pr6bo
... et poJefdzJć 1\11 koniech. W tym tet 
t.ZI$Ie n. 5Cetl1e btd4 Pl'euntow.· 
ty sit Z$$POły .matorple z nlSZeao 
rqlonu. OOdltkowll .ulkąII będzie 
Jectyne w swoim rodzaju. ~. 
tyw\oIowtI ba ..... ńakle etno-PIIrt)' ... 
IObotnlll noc. Opróc.z wyd.rZ8'ń kuł· 
turalnych powalInIe tlkta mlastecz· 
ko I\IImkltowe .... któfym lImleszkl14 
przyjemni. 

s~ wzl", Iłi" p_,.A .. 1.'0 typu 
f.,IIw,1? 

MI,I{)'I<I ~....... ~ I 
cypń.... to rodz.j muzyki. kt6rej 
nil trzebi bVć f.fllm. motna jej fil· 
wet nil znać •• ł lik jKt. ba/dzo II· 
two prntl/IN przyłWljall\ll. WINId. w 
ueho. zaehw)oel swym brzmieniem I 
rYIłI barello s.koeIne rytmy. bllsl<ie n.· 
.zemu lłłowIł;ńlkltmu ł IÓralsldemu 
tampar.m..,to ... t Emocje w muzyce 
południowej Europy SIl W)'OIbrzymlo
fil. ].8k kocha .1, to do utraty tchu. 
].8k cllrpl Cl)' nienawidzi. \O fil ZIb6j. 

N.tomla.t IIrYIłI IIIZWI festl .... • 
lu pochodzi od U .... "elementu PIIn
noIIsk\q:)'. Ict6ry w tIOtInlce om.· 
t.Z1 rołU",.. naJt.zęłclej <;iepłołubne. 

k\6re Pl'JYI'I'tIdrow&ły do nilS Z tll!1lnu 
1\11 południe od Katpl\. Pannonłl w 
t.ZlACh CHlfSl.w. rzymskIeto byli 
jId/lll z ~. kt6ra byli poIoto
fil pomittdly DIIIrnac:M (wsp6IczesI\II 
0I0i wą). • DIq4 (wsp6ie.zesnII 
RumunII}. Dla nas Pannoniel __ 
t.z.I wił<; ,Ie"",,\ południowy ... kultu· 
/ZOl. kt6ry Chcemy z.prosIć do siebie, 
nIIch nam nlnle r.dość. 

Dllczeco ,..tlwll ocIb~zl. Iltt 
wI.'n' .... lIlrcIClch? 

NI mlaj~ Festl .... lu W1Órlliłmy 
dollntt Po9<adu nleprzyPlldkOwO - to 
wld"'le tt<ly l)JZebleg.a1 historyczny 
stlak wodr~1c tud6w z p6łnocy Eu· 
ropy 1\11 POłudnie I Odwrotnie. Poza 
tym Stlry s.cz jesl I\IIjbardziej "we' 
~" społrócI polskich miast. • 
F .. tlwal PannonIcII rYIłI równie! moc· 
1'10 wętIIfIkle konc:JtKłe. Dodat.k.owo 
w powiel/N UI'IOII ... , ów CK sentr
mant. ... ~ do (:lI$ÓW. drybI nie 
tik do lIońc:I mroeznyo;h. kiedy t.,II
jmy ezriCIIIII mon.rdIi Austrio-WC' 
&II<1kleł. kt6r. łIUałI od Oubrowni
ki 00 W~. Wlrto przypomnieć. te 
było to oIbuymla Imparlum .... kt6-
rym mlnlklM obok slabie bratanki. 
Bołnlacy. ClIofWa-el. SOedmioarodzia· 
nie. Bukowll'lerycy. Huculi. Słowacy. 
Czesi. Pl)lacr. ale tet 4ttr1 j Cyganie. 
Byll'my <:>,'clll tl j wI~lnoty j d.ziś 
... ducrUj europejlkiej Integra-ejl mo· 

lIrny próbow.Ć odbudować te ... Iezy. 
czy .... nowo je 00kryw&ć. li kultu/a • 
• muz)'Q zapewne IIkże w jakim' 
Itopollu clll&ll w 1\111 tkwi. nla S4dze 
łe tik IXI j)rO$tu ocIł$złl. skoro rap. 
tem Slo III t .... u ... nesl)'d'I ""cz· 
macI! lrano wę&Ierskle&o cz.rdnu ",,,-
CtodaI~ •• by FIItIwII by! rów· 

nllt m/oIłICem spot .... ń fI8SZ)'Ch miej
~h zespot6w z t.Ii kull:ut4. kt6-
/1 przye/'IOCIzlłl do 1\11$ l południa. , 
mytItt. ho Ulki "'r~cko - w'&Ier. 
1100 - tNolkIl'lll<l kocioł idei. kt6ry 
ehurny zllnlc;ować. tlę<lzle bard'lO 
łntlllltllltcy. 

BIiObr dobru. &dyby S!lfOl4<1e· 
eranIl ..... I-ZCUlÓlnoścł Ba/cłcza· 
me. jako 1"IP"'1_ terenu. uwlllzr· 
H fe P09fUZ mu~.1 szet2ej kulturę 
mo.tl\ll wyjłt Cleleko I pOkazać Si, 
WUtt<\l1e .... eełej Europie. czy nawet 
na 'wIecII. A POnIewat ... bIIlklńskiej 
~ prym wIodłi OOIlIstry dęta. 
s.k11ClełlCe ... z najczęŚCIej klik ...... • 
ilU muzyIo.6w - tik przyziemnie rYIłI. 

rzy mi -'II. fe moll I nasza barciekl 
OftIlnt/. wl4U)" w 5wój Jeptl"lUlr eJe
met'lr~. 

I" 016b _im" IIdvał. p ....... j 
I4JCjl? 

l.1O nie ..... nll<t. Dla przykładu do 
HrbskIej Guezy. 50 lat 00 premierze 
$id.ł. pól mUlona widzów. 

Czynników PQWOdzenIl jest wiele. 
IXldobul. jak czynników ryzy\<I. Opty
mlstyC:Zne encl-'bytn, Iby'" pie<wszej 
ldyqI F",tlwalu ... zhtIo uc1ziaI300 do 
~ Gołd l calej Polski. kt6rzy za· 
mIHlkll1by ... l\IPym mlilstec.zl<u 
... mlotowym. A &dYbY do taCO dopisa· 
la publlcznoU mla;scowa. to byłilby 

pełna lllya'l"'=ja. Marzy mi sitt. żebV 
mle ..... ńcy na ... 1j &miny zeohcie-
II potr.ktow.11 t.., f",tlwll jako SWO
~ wlzyt6wq ll)011łozall goklllłlOŚt w 
Itosunku dO OI6b l leWfI4tn: by nie 
O(IwrlClll ... do niej piecami. tylko 
_./11 ... 1\11 nowi .... nstt. MówIlic 
wptOI\. jnt \O Z jldnej ItrofI)" duta 
UIIlII dIIi Barclc •• z cIru&IeI rocIlilJ 
tell.u. 1\11 110 Ba/ac. po!r1IfiI. sIe otwo
rzy.! 1\11 ~l,. ktbr. dla całej $pO

łIeznołeI mota bVć .......... "'11$4 , 
khn ~ rYIłI m* rasięC m;ę. 
dzyntrO(Iowy. B)'Ć mo.łI wspólnymi 
siłami udI "" wypromowiĆ \O miej· 
SCI, by koj.trzylo'" z czym! w»ą!ko· 
wym. czym'- co ... prZ)'llloścI mole 
pnyn"U ,plendor l dochody. A jeśli 
nIe I tan" ""tak Od piel'WSlelO roku. 
\O ehoclat IXItIlIklujmy n8lz Festiwal 
Jako ... 5POłn. zabl .... I jako lIstrzyt< 
dobrej .ne'&II • 

.KUItIU 

Skarby Klasztoru Sióstr 
Klarysek w Nowym 
Sączu 

.Dzledtlctwo kllltvr_ """,,iii 
101.11\11 ~ to W)'SUw' dział aztw· 
ki ze zbłor6w klIIztonI w st.· 
r)'JI'I ~ ... Podziwiać k .....m. 
wQ ..... IO'-.~w/ll ... 
WJ"I s.,.u oc/ 14 ~ do 25 
"IIJMIII. 

WyI~ prezent-.. w 0iJwnej 
SynqodZI ....... Nje ""ołdD>e ,.. 
tyll)WI.II Obu tydI z&IOtTIl'dllń, 
IIOWItIIł! ... ~IU Ich kilkusetlet· 
niej historii. Mecenat $S. klilfysełl 

[ 

"'IJI6w,1III) mierze koncefll1OW8lslę 
wok6ł ctw6ch ~ łączą· 
cych '" " tobe kwestii: wyposa. 
ianioIl pu&bo.odowywania ~ 
I klItztoru 0<I.l wok6ł ~. 
nil kult\l łw. KInłI. kt6ry nasiiI się 
~ ... 1I\.Ich 80. XVII w. w 
zwIłzku ZOlI 1I1f1f1i1m1 beiJtyftkil· 
C)jnymI. NI zlecenie kIIsztoru pra· 
cowaII art)'łd sprowadl8lllz mgra· 
nicy I łnfllC/l .etblÓW kraju 0taZ 
miB;'aXfMI ~ ceeOOwe. co 
w widoco.,. lI)OI6tI ~ się 
na mUnlcowany PGdom artyst}Cl· 
",.~lbior6w. 

~ wIobrołć eI<.spona. 
t6w prezenl-.nych na W)'SUIwie. 
IXII&l ~ w historii starosą
dIddeCO kor?wentu ~ ...... mury 
klIsztomI I 1J(lIIazywal\ll )1st ~ 
roIdej pUbIeznołd. u..jcIują się 

wł<ód nich nIIjeenn~ ... zbIo
rIt;h CldaIIIZII!1TIIoaIe IItpI}'CZfll
/100 pIłmIennIetwa 0<I.l -...ysokjeJ 
klIsy art\'SlyczMj /zetbe I /!lilia<. 
SIWO z OOIltl odYN do XVUI w. 

?rojekt Jest realizowany l ciota
cfI celowej wotew6<ktWfl ~ 
skIeCO I doftna.-",. ze łro<Ików 
M knlS\er$l.WfI Kultury I Dziedlio;t...., 
Nal(>(llo .ego. (WW} 



WYDARZENIA KULTURALNE 

wie 

I SNOH .SOKOŁY', 
snw Starym 

uczennice (teraz IlCOI-
I): Tokarczyk I Agniesz-

I I LO w Nowym Sączu, 
Anne I Joanna Warcholak z LO W 5111· 
rym Sączu oraz Komenda Hu/ca Nowy 
~ Pat ronat honorowy nad biegiem 
I obchOdeml :1OC).1""la ZHP w 5tarym 
Sączu obJ'II burmistrz Starego Sącxa 
Jecek Lelek. Współorpnlullorem bylo 
Centrum Kultury Im. A4'1 Sari W Starym 
Sącz\I, a palronem medlelny by! Kurier 
Staros.ąd""kl. 

Obchody rozpoczęty się o godz. 10."" 
przemarszem patroli na płytę I)ITlku 
z plllcu przed kościołem św, El1biety. 
przy udzia le Starosą6e<:kiej Orkiestry 
Dętej i zespoły TamburmajOlek pod be· 
tutą Stanisława Dąbrowskiego. P<l ape.
lu i odśpiewaniu hymnu ,Wszystko. 00 
nasze' . patrole ruszyty na trasę biegu. 
Harcerze dostali mapy i WSI<azówkj do 
Odnalezienia dawno zaginionego ar
tefaktu. Na kaldyrn Odcinku trasy pa
trole musiały wy.au>ć się nlerrnołyml 
umlejętOOŚ<;iami. b\I rozwi<ltaĆ posta. 
wione przed nimi ladan ia. W trakcie 
biegu harcerze odkrywali piękno na· 
s~ miasta i Jego wieloletnią historię. 
W muzeum . Dom na doł\(ach" maleź' 
li nawet ostatni nadany sztandar Huf· 
ca Starego Sącza. Około godz. 15.00 
na rynku rozpoczęty się na dobre tabor 
wy przygotcrwane dla uczestników bie
gu oraz WSZ}oStkich przybyłych na im
prezę. Zainteresowani mogl i obejrzeć 
pokaZ)' ratownictwa górskiego wykooy
wafle przez Krynicką Grupę GOPR pod 
kierownictwem Michala SabOnia. R6w
nocześnle kaMy z lSCzestnik6w mógI 

sprawdzić swoje zdrowie i um iejętności 
udzielania piefWSlej pomocy na punk
tach przygotowa~h przez uczniów LO 
w Starym Sączu z proIi lu ratownictwa 
medycznego. Uczennice z klasy peda
gogicznej przygotowały formy zabaW()
we dla dzieci,jak np. ma lowanie twarZ)'. 
~ Częścią oficjalną r~ły się 
występy uczniów SzkOły P<ldsta'Nl.l'Wei 
nr 1 w Starym Sączu Kingi Kurowskej 
i Majl Nicpor\s!<iej oraz zespoły tanecz
nego .ADAMO" pod kienJn kiem Anny 
Kotik. 

Na początku oficjalnej częśd obcho
dów sWleda ZHP w Starym Sączu od· 
czyta"" l is~ gra~ulaC)1nyod posła Maria· 
na Cyconia. tryłego burmistrza Sta rego 
Sącza. ~~óry podkreślał. że tlarcerstwo 
to służba: Od stu lat ZHP udowadnia, że 
jest C2yI7lŚ wjęcej njJ tylko jedflll z wjolu 
organiOJcji młodzieżowych. KszWltu}e 
charaktery, W)'CfIOwuje patriotów. ZHP 
dosKOnale potra~ się Odnaleft taKże 
.... współczesnej m=ywIs~d j pra
cuje nad tym b)$ny stawalI się Odpo. 
wfedzialnymi OOywarelaml 

w swoim wystąpien i u. Jacek Lelek, 
prl)'lnal, te harcerstwo to 1de<I. ktwa 
tyje przez pokolenia, nie starzeje się. 
Mam nadzJeję, te harcerstwo. równiei 
w Slatyn1 Sączu najp/ęknlejsze lala ma 
jeszcze przed sobą. BlJrmlstrz ztożyI po.. 
dziekowania druhowi Wies/a_1 Wa r· 
choIakowl za kontynuowanie tra~i na 
terenie miasta I gminy Starego Sącza_ 

Ten jubileusz to czas, fly pnypo-
mnieć, te njoprzerwanjo od stu lat za
rowno w młod)f;h jel< i w starSZ)d> 
ludziach drzemią ideały, beLinleręsow
noM Praz zapal do pracy nad Kształ
towaniem i rozwojem własnej osobo
wości - powiedziała harcmistn Halina 
ŚCi6<l<a. zastępea Komendanta HlIfca 
ZHP Nowego Sącza. Z rąk druhny dra
tyna 5 NDH .sOKQLY", kl6rą prowadzi 
pwd Wlesław Warchola k, została uho
notowana nadan iem proporca • uw\efo. 

łkURIER STAROSĄHCki 

czeniem działa lności harOOfSkiej 
iyny od 2006 roku. Jako druiyna 
działająca P<'lY SPl w Starym Sączu. 
realizuje te same cele. jakle przed stu 
laty v.ymaczyIi p<ekursony skautingu. 
W$P<erana przel Komendę Hufca z Np. 
wego Sącza oraz WSZ}oStkie osoby i firmy 
przyjazne harcerstwu stara się propa
gować ku~ure skautClW<lI zaszczepiać 
ideały w sercach rn/o(t)o:h ludzi. 

Nie zapomnia"" o zasłuto~h In-
struktorach, którym nada"" tytuł 
"Honorowego Rycerskiego Starosą· 
deckiego Prl)'jaciela Kręgu Rad)' F'oszu. 
k~aczy Pierścienia Świętej Kingi". któ
rzy pracowali w latach wcześniejszych 
W szeregach ZHP na terenie gminy Sta
rego Sącza. Przyzna"" równ iei: Srebrne 
Jablka Sądeckie za zaangatowanie w 
propagowan iu harcerskich Ideałów. 

Swój tachwyt nad morzem mundu
rów harcerskich zdobiących starosą

decki l)ITlek wyraz"" druhna tlarcmlstrz 
Urszula RÓj była komendantka Hufca 
Starego Sącza , PfZ)'pominała najstar
SIG dzieje starosądecl<iego harcerstwa 
nawiązując do dnia dzisiejszego. 
Następn ie wszyscy uczestn iC)' zosta li 

zaproszeni do miasteczka harcerskiego 
zbudowanego przez harcerzy z druży
ny " PŁOMIEN I E" pod kierunkiem phm. 
Wacława Kubawicxa na płycie rynku na 
groc/l6wke harcerską I piecrona kielt>a
sę ofiarowaną przez zaprzyjaźnione fir_ 
my PHU MIŚ i Zakla<.! mięsny MIKULEC 
z Moszczenicy Niżnej. Grochówka I kie!_ 
baski l:l')'Iy roldawane nleodplatnle do 
Winych godzin wiec.zorl1)d1 podczas 
występÓW gwiazd wieczoru zespołu 
"Sklepu z ptasimi PIórami" I "SETA". W 
tym czasie prowadzona l7,ła ~westa na 
doHnansowanie wypoczynku letn iego 
dla harcerzy. Wiecz6( zakończy! pokaz 
~. który wzbudz~ podziw wśród 
zgromadzonej publiczności. 

Orugi dzie!'i obchodów- l00'leCia 5<1-
decldego skautingu rozpoc~ msZ<! 



tw;ętc w ~el. klUzton.o 5$. KIa<y-
5t'k w i'rtencji l'\llre.rly I hstruktor6w 
• terenu ~ s~ Secza. kt6nlj 
prleWOdniclyI proboI.zcl panofii św' Eli· 
bie1y ~ ~k Tabor. NiIstępróe 
~ się uroczysty apel, podczas któ

Magiczne miejsca 
reeo mstaIy ~ W)'IIiki" BieOI W latach 30. XIX witku grup. m.l/lny, ' T.odOrtm ROUJM'U, porzu<:ił" 
.... Poszuklwaniu P!efśdenIeŚWiętej KIn· dute łuropeJskił mintl l.nsujiICe CYWilllłCJę dehumlnlZlcji I osiadła 
(i. Na poósoolowaniu wszystkie patrole w Barbizon, kolo Fontllnblelu 'Nt Francji. TIkzrodził. się Szkot. zBir· 
otrzyrnaIy ~ ~ne od spDO- l bizon grupujlIc, do l.t60. XIX w. malarzytworzllcych pejzde, portrety 
sor6w. Złodnle z tradycJI!. patrol z naj- i kompozycje wymykajlIce się kllsyfikacji historykew sztuki. 
lepszym wynikiem prlejrTllJje maleliony 
p<e-rklań na prz«l>owBnla do następ- _ 
l1łłO roku. W p<onle rn/od$zo hlI"",,· WlAD'I'$LIWSERWATOW$Kl 
skim. starsw harcerskim I wędrowni· 
czym wyer&I ~ z 3N()H .LEŚNI' l 

NDWełD ~, • zuchowym .SPRYT. 
NE WIEWIÓRKI' l FIytra. Sami uczest· 
nicy PI'~;te bj4D blrdzo cieMwie. 
MImo!efD, ;tejesldmy zmęc.zenI}esfe
śmy fet betUlo l8dowo/enI. PoszukI
wania nie ~ l8IUe Iatwe. ale $fX8WiIy 
~ frajI:Jtr. I'\:I$nAUwania Pier· 
śderóe łMeIef Kln&1 okazały $ię !'Me tyl
ko "wietnli lal)fw(j, ele te!: prelentacją 
I'Iartlll'$kletO .tyIu tyde I postawą, że 
dliaI"nIem w zespole mOOIiI ~ 
o:Iuio wlooaJ. Działlnie te niebyty mot· 
~we bez ludzi I ftrm które blrdzo chęt· 
nie pomOC'Y OIl8nlZ8:torom: Bilnk Sp6/-
dzJelczy w Starym Sl!czu I pan prezes 
~h Kulak, "rma Biltim I pani Bilr· 
bara Edełmuler. Sezam I pan Bogdan 
BlK2łk. pan Krtysztar Mr6t - Par'.<.·M, 
pan Zdli$Iaw Wc1jnerow$kII praoownicy 
SlkoIy SP1 w Starym ~. firma <* 
mini I pan Ro!al'l(! Balko. F8kIo, Piekar· 
nie EpI, SHP lłc*Ii\. FmJ Antoni ~ 
PtiU sam-er..m I państwo StoIiIrscy, 
t..sy PIIństwowe I pen Paweł Slclyg)eI, 
firrrlll AnOOej Zych. fIrme Janusz MiIJ
da. CuI<lemIiI jeziorek, Muzeum SUI· 
~klII I pan Andnej DNgosz. dru
karnie IDRUK, Biurowiec I pan Grzegorz 
Baran. Jeny Guba Tar-Bud, Krynicka 
Grupa GOPR, Paweł Jawor. ' .. ma KI· 
LOG I p.an ~18W Sl<:zypta. pan Cze· 
slaw Poręba, pani Anna Z1ębOwicz oral 
wiele OSÓb, k\Olt C~~ porostać ano
nimowe. Tylko dl:iekI l.IIiIngaiow"niu i 
be.lInltreSOWI'Iłj oomoc:y orl)'jad6I hal· 
Clrstwa tli ~ mogI" być ZJe
.Iilowilna, warto tIodać, że obchody 
l00-leda ZMP w SWym ~ nie b)1y 
doIowane, ale wspóIor&anIzato StlI
~ NI W)'!DkD6ci zadnia. za CD &IównY 
orpntzator skleda seodeczlle podzit
kowanie. Bez nich ~ nie byIG
lIy- nic: ani zabawy dle drieci. ani lekcji 
hI$tDrII, ani tym bardriej uroczystego 
uaczenie W)14tkowego jutlileuszu. Za· 
pewne równlet Iml)r(!lie nie dOpi$8lab)< 
tek WSPIInlala oogo(Ia. publiczność i re· 
dość, której brakuje w COdlienr'Y'" za· 
bieganiu. (WW) 

Do EIłI~ !\II1,żeIl 
t:amMIe c-. JHn Franco

Is MUlet, JuIn Dupte, Hatds.se 
0Iaz de '-~. CoMtant Ttor
on I uez&ń Jullusul KosMki! ~ 
zet Sa., ... "toNSkI (1833-1.816). 
Barblzoo'lurcy mIIowIIl ~ 
paI~ bww I e/lllrak_rystycmr
mi smupmI zlemlstymL Obrazy 
maIo ...... w p~ cIopollCO
wyw-'I w pUIQOWnlWl. PtóIna Ich 
b)4y w formłolKh zrótn'-anyd1. 
ztromadzenl w Bal'bllon art)Śd zacho
wywali swojll Indywłdualn~ Obok 
pejlahl. portreto...all postacie mlejsco
-..ych.lWłerr.ł\.Ie ...... domowe, •• ehl· 
tektu,... lItrwaIIIft równie! lUny z łyda 
mlnzl<lońeów. 

Historia Be~ jest bliska 
~ pIeow:n;m IIWIbr
$km w Starym s.au. W 2006 Staro
~nria, ... 01':10' Teresa ~.No:>
wińska ptliSUlpiIa podobo 1Ie)ak TheodQr 
Roo.osaNIu. z.p.Olila art)'StÓw do Sta
re#' s.:za fili I M~ Ple
ner ~ (MPM~ Ntyści zaproszeni 
l wielu stron śwIIIta ~ matecznika 
nie ponucaII. Mieslk8ńcy Staf'e80 Są· 
cza poszenaH lWCInenie NI odmienne 
style artys\)'Cme malarzy z Cflón ; Japo
nH I wzbog6(:ell kontakt)' • artystami z 
czterech kontynentów. W1~Ok,otnyml 

uezestniktlrrli MPM jest gr\JPII ma~1l)' 
• H~nem Paco S!lnt&ną, rIOWOS<I
de<:>cnlnlnem W&elawem Jae;elskim 
i profesorem ASP I PJWSTK ~'e", 
NowIńskm, ktćny wielokrotnie wracali 
do Staret> ~ na międZynarodowe 
plenery 1Ipcoooe. PIenefy wspienili bur
mistrz 5tao'ef:l Secza Mafian C)coń I 
zastę~ Jacek Lelek, który 
obea •. jaho Ojciec: Miasta. otacza tra
sI<lI zapn)IU(ltI)'eh ertySt6w !\II między
narodowym ~ w Iipw 2<113. 

Patrzoe !'III <IOkorIan1a artystyczne 
lTIBIMzy l ~ ,tron łw\llta w =sie 
pler.er6w w Starym ~ uwurnialem. 
re tem!lty pO(1eJrt'I(\W3lle prut. "",Iell)' 
O zróinlcowanym temperamencie mogą 

• KURIER STAROSĄDEctU 

,"".00-
razIlch kllkadz_t perspelctyw art y
st)'Cl1lyCh. Widzl&łem w rzeczywistości I 
w starannie W)derl)d\ albumach/kata
Iopch malarstWO) e~ l obraza. 
mi l eestem, kontrestem, rll/Ulliry<.:m;:! 
i ~~. 9)'1y 1nCł, których 
piokno ~ w ~~ Pl'l4X'cjpdi, 
te)enrky, bIlIrwach a newet nieI<ion

~ 00I5tnełIem """"r· 
stWD _Ustyczne ukazane uIIIadem 
rna&k2nVrn. porVetem. 1oorIII. naturą I 
~ R8d0śćsprawialo patIleI1le 
na kompozycje symboliczne l aleg0ria
mi, marzenillml, znakami. utrw!Ilaniem 
cywilizac1 ł qawIsl<ami wspóIczesnego 
rynku. ZdziwIIo Q&rDI1lnie marginalne 
ukaZyWanie w malerstwle plenerowym 
Q&wi$k globalnyc~. ~I erot)'Cl1lyC~. 
Na pleNlrze nie pOwInno być trudno do
~ oędzItm I ukazać ekstazę, pasję, 
~, !!idlll ukryte w c;erpliwośd, 
ale r6wniel: d~ I czystOŚĆ zmy
sIćw. Na&rodJI speąałna dla t$ nurtu 
twórcze&o powinna być pnyznana przez 
specjaII~juIy. 

w ~ P\enemI MalarsUn 
w Starym s.:zu we~ udrlaI artyści z 
c:aIeeD tMetII. mi'I. z JapCri (Orj Tat. 
KazuITl8$8 CI\ibII~ Chin (Ge Zhen, ~ 
C/W:tIil. F'ortupa' (TeImo AIcobiII~ 
WIoch (Fnsncesco Sciec:catUP. rr<lnco 
VertoYez), Niemiec (Luces Oertel), Bill
lorusJ (W'ktori!l IlJlna, Inna Gemovic~) 
oraz Polski (Pkotr NowIńskl. Ela Grzybek. 
Marian Nawlń.kI), 
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Muzyka polska 
- muzyl(a w Polsce 

slarosl decki Festiwal Muzyki Dawn~J, jeden! n'Jstłł'uych f~$tlw~1I 
mu!)'k dawn~J w Polsc~, ma wtym rokujublieuuow" trzydzlest, piątą 
edycję. Był niegdyi estradą garstki zapaleńców próbujących wskr!e$i( 
zapomniłn~ dzieła sprzed wi~kÓw. 'wi~dkiem rodz,cego się w Polsce 
rudlu wykonawstwa muzyki dawnej na hlstoryunych instrumentach. 

'A iSlarym s.czu motna b)ło llSIy
yy wet lItWOI")' najbard.l:llj mane 
i kompozycJe .,dob)'WłI'" z upo
mnianych prH.! .tul,cłl .oI<optsów. 
wykonywa .... p .... artyst6w polskich I 
z ... anlcznyc:n na Inslnlmentach 01 __ 
nych I oqp6IczftflYCh. Starosądacld 
h,Uwal ewoluow~ wraz r epoką. któ
raj t-.rzruyI (bo z punkW widzenia 
p.amlen w kulturze to Jut e&łl epo
.... ). lta/llC 101, .marll .. • sam .. w lobie. 

Jubileu!lZOWY. 3S. Festiwal pośwl~-
eony botlIzie poI$kiej kulturze muzycz
nej_ która p.zeelO!i IIrW$Zf! bofla jego 
walnym elementem. N"~ nie doś(! 
przypominania sobie o na~ h!stori. 
$/ucfIanIe dZIel tworzilC)'Ch nasz mu
l)'Cmy knIjo!nz przed kilkoma • 
.... mi, plamo.... kultury. l której 
AIIprawdł molemy być oIumni. Myśl 

prz\!\'I'O(Inla Fełtlwalu: Muzyke po/$ka 
- rnuzykjI w PoIscł. WSkaluje ]edAIIk 
na ~ oeru>ektywę. N".., chcemy 
ktJneentn:Iwać III: AlI wąsko pojetej 
. mul)'CO PObkiej0. cokolwiek to ~ 
cle rniaIobv dokIłIdnle zne,czyć. !Ile pra
&nIemy pokazać dziela. ~t6re tworzyły 
polaką kultu ... muzycznI!. które były w 
~sce tnII'III. słuchane I (C2&S3mi) 08-
łlaolowalll \ ktć.e łwladC2ą o wielowie
kowej przyJ1a leirlOŚ(:l nes.>;ego kraju do 
kulturalnego dzlC<Wctwa zaCll<.>dnlej 
EuroP\'. 

Jut najberd:lej klkalne tr6dIo. kt6-
reeo ~"ołt prezentujemy no Fe-
5tiw&lu. oslemnlł5towlecmy .ęI<opi5 z 
utworami '" Instrumenty klllwlszowe 
zachowany w 5tarosądeddm kIaszto· 
rze sióstr klefYSlk. zadzn.ta kosmo
poIIt~ swojeto repertuaru . 
Wśf6d ..Mi z l'Ób"IydI alltor6w zebra-

DKURIER ...... 

nyc:łI'. n ...... 1 wAcznlelnonlmowych. 
lidentyI'iko.a"o I<ompozycłe tWÓlc6w 
wIoskich I nlemled<lch. które AIIjwyrai
niej zna .... ~ podówczas tI8wet la 
klauzurą. ZosIanll one wrI<OOane na 
cztetectI instrumentach: <hoóch khnri
kordach. z których jeden jest kopią ln
strumentu l klasztoru. klawesynie oraz 
zabytllowym POl)'tywIe sd<at~lnym. 

'" którym prtIwdC>pOdobnle u!WOfy te 
"ano w e~aut~ ~tani!l ... kopiso 
(nlelW)'kla to Oka~. u5/ysl9nla 0we
go rmolko udostępnianego p.zez sio-
5try klaryski 51edemnasto\OlecrneiO 
instrumentu). 

Owa koncerty mono&raftczne po
'więcamy mniej lJ\łnynl tw6reom. 
Stanisla .. Sytwester SzarzyńsId. .!)ją
cy AIIJprawo!opodobnllj w oIRJłIIj pOlo
wie XVII Meku. )esl cłI)'tNI najbardziej 
tajemniczym t)OIskim kom~ 
oprócz infOf"*li l ki" 1)'1~ 001-
pis6w }eto lItworow. POdIIl~ .lego 
"""~ I n.1ona OfłIz fakt. te był be
nedy\<tynem lub cystersem (nawet tu 
fródla SIl za aobiI sprzeczne). nie wie. 
my C Jeeo t)du zbyt wlele. Jego 1II."'l\'"1. 
w wlęk5lołcl zachowane w odpósacł1 
bilrdzo nlestarannle sporządzonych 

rt8Jprawdopodobnlej M po Je'" śmie.
ci. są rzadko wykonywane le wli~u 
!"la n1ekompletnołć lr60eI lub tI/ę(I
ny przekaz tródIowy. Slkoda. bO twór
ca 11:1 debwy. l toJllcy 08 PQ&I"MM;zu 
wezesneao i dojrzałego baroku. eks
perymentator. klórq:) śpiewne fnI
l"f '" ""'10 ~ w PI',.,;"d. Po 
raz pIerwsq w Polsce AlI rtIlpoczocle 
5\a1"OSeded!lqo F"tiwalu ubrzmią 
WSl"fSIltIe zna,.. dzli kompozycje Sza.. 
~. zrekonstruowane w opat
clu o ~boII a08Uza tróóeI i PI'"l"fłO
towyw.ne do ma.illceeo si~ U .... ZK ta 
trzy l8ta wydania dziel zebranych tego 
twórqo. 

Frarociszek Lesselz koiel jako jedyny 



pOlski kompO~or b')ł ucmHml wielkie
go Józefa Hilydna, eł'oOciatJego j)Ćfulej
~ kariera w Polsce, z początku bły
skotliwa, nie ułQtyIlI sie pomyślnie. Na 
Jego twórczość, ()/)QK bardZiej Vlanych 
utworów lortep>anowy<:h sl<lad~ją się 
równlei: wspaniałe dziela kameralne. 
w tym sekstety 1\11 Instrumenty dęte i 
muzyka religijna. Napisane do polskich 
~tćw I ~~,.., ~ ~~apl0.6", 
z archiwum jasnogórskiego Kantata 
do święte! CecylIT I Msza B-dur są nie
zwykłymi utworami. w którycłl zespO' 
łowi wokalnemu towarzyszą W)4ącznle 
instrumenty dęte I grupa hasso cootJ· 
nuo. l'iefW$Ze w Polsce wykonanie t~h 
dzieł na h"'toryc.znych Instrumentach 
I, zgodnie Z pośwtadczoną w trćdłaCh 
praktyką, prlel kwartet śPiewaków ca
peUi Cracoviensls Ulkoń<:z)o starosą
decl<J Festiwal. 

Koncert muzyki Instrumentalnej l 
sleOOmnastowlecznej Polski be<llle 
okazją :zarówno do usłyszenia na żywo 
legendarnego zespołu The Parley ol 
Instruments, graJąoogo na renesan· 
sowych instnJmentacłl s.my<:zkowyt:h l 

A ta dekawe: ••. 

Pierwsze Festiwale 

Slarosądeckl festiwal MUl)'ki Dawnej 
to najs1arsza lego !)pIJ Jmoreza w Pol
sce istniejąca od 1975 roIeu. Pierwsze 
edycje festIWiIkJ ~ dzI€ .'em $tan/slil' 
WiI Ga/ońsJriego, absoIwootil d)1)gen· 
lUt}' Akademii Muzycznej w KrakowIe 
I twórcy zespo/u capella CraCO\liensis. 
Jednak. jak podają liczne iTódla. filI;· 
Iyczną pomys/odawc2yrl/ą FestN<a1u 
OyIa)ego tona. Bogna GakII\ska. kl6-
ra wraz z grupą mlejscOW)dl enlli
zjast&w, ...spJera1l)oC1l pnez władze, 
pne!Oiooą konweMJ KJaryse/< I pro
boszwa rruejscoweJ parafii pOdczas 
UfIoplJ w fIiOOaJekO pO/r)Jr:)nyr;Jl Sard
cach w roI<u 1973 opraoowlłl8 pierw
Slijl«Jncepcję festiwalową. DzIęKi w
parciu 6wcresllych wliI<ft Kra/<oW<l I 
~go Sąc.w, a także ogromnemu 
zaI/IIeresowallhl IOSZ)"St'cIch mIesz. 
kaOCów Starego Sącza, pierwszy Fe
SIIwaI MUZyki Dawnej miał miejsce Już 
w nIecaIe dwa lale pófuIeJ. 
Odsamego początku Sl8rosądec/<1 Fe
sllwal Siei się dUŻ}im ~arzenJem kuf. 
llItalnym. Pierwszy FestJwal. który zor· 
~oo w dniM:1l 3·6 lipea 1975 
roku zasI<oczyt <lbserwa1Oi6w znal«>
mlr)mi ut..oramI W}Xooanyml PiZY 
uiyciu OI)t/Inal1l)oCh insIrvmet116w 
dawn)c/l 0ilU" duŻII frel<weflCją. Zna-

rodzlny sl<rzyplec. jak I do prrekorlanl3 
się o różnorodności ómzesnej muzyki. 
Utwory "powatne· I taneczne. solowe 
I l~ kompozytorów polskich. 
włoskich I nlemleckicłl - 10 oczywiście 
lylkO wybór Z repertuaru. który j est 
nlezwykl~ Slerold. choć dotrw9ł do na· 
szych czasów w szczątkowej postaci. 
Angielscy artyści przygotowali ten pro
grftm ~p<O(:J"lnl .. dl~ Sl<Irego Sl!czft. 

A dto kontrastu Z koncertami gosz
czącymi w kościołach polsko-francu
ski zespól cantale.fr UlprezentuJe w 
sali koncertowej mało znany wycinek 
krajGbrazu ml.l>:YClnęgo ~ąUlnego l 

warszawskim dworem krola A.ugusta 
II: ulwory wloskle I fraocuskle' z po
czątku XVIII SIulecIa. Miłosna kantaty 
francuskie w roll .muzykl w Polsce"? 
Do tej pory mab1a ~ o tym jedynie 
przeczytać w ksiąikach. 

Muzyka poiska - muzyka w Połsce 
to to!mat fascynujący I pelen niespo
dziane\<. Niech wio:<: len skromny-.,.,y.. 
bó< w posta<.:l pieciu koncertów pozwo
li choć ~kosztować w naszej bogate) 
mW)'Clnej hlstońl. 

mlennym ~neniem b)o*J zaprezen· 
towanle w koncercie lna~ 
utworów odkr)1ych w Slarym Sączu, 
0prtIC0W8~ przez M'rosława Perza. 
a wył<onal1)dl przez ~SpÓ/ MadrygalI
S/ów capeN/ CractwIensis. I'ie!wszych 
siedem festiwa/O'WyCłl koncertów 0d

bywałO "* ...,-Iacmie w /.18~ 
wnę/rmcll koSc/oIów ss. K/at)S(!Jr I pa
rafialnego. Z czasem koncerty a.w
Ia/y równJei do 6M=snego lUna f'Q. 
prad (dzI$ SaMI) O1lIZ Jn~ mIejst; 
na Sądecaytnle_ O rafl(j:re festiwalu 
swiadczyly liczne bardzo przycłlyIne I 
~recenzjel~ 
koncerl6w. Z8CIIW)'Csno się talde Sta· 
rym Sączem. jego atmosfer.! I arell/· 
lekturą jec/norn';Ś/I1i uznąjąc że je5l 
10 mlasleczl<o wprosi stwo/7Ot1e dla 
festlwa6 muzyki dawnej. W latach 70· 
tych (a p6iniej lÓWIliel8O--lych) czymś 
mpe/nie nal!Jtalnym b)fy Iransmisje 
fesliwalr1wych ~ na ogólni:>
połsJOej antenie radia I /Ji!ieWilii. 
Fonnuła I ~Iu kon/)'rlWWana 
b)1a w następnych feSliwa/ach ob
..reszczanIem l!efnalem każdego kot!
ceroJ (OmtliaBeneflcla w "Yf<oIIan/u 
czteroch trębaczy), inaugurowaniem 
I koIkzenJem festiwalu pnez CapeI/ę 
~. a takie podejmowaniem 
srt}Slów I oficjalnych gości po kaidyrn 
IIooIC~CIe lampką wfna w Domu na 
Do/kach. w któr)7Il równiei organizo. 
wane by1y oI<OIfcznoścIow -..ystaow. 

OKURIER STARou,DECIU 

M ... cJnSzMst 

SUkces ~ P/efWszego feS1i. 
Wilki. serdecu>a re8Io:ja publlcznoścJ, 
a tal<że pochlebne opinie l<IyIyId mu
zycznej przynfosly pełną sal)'Sfa'"'fę 
organlzalOfom. W roku 1976 na ra
mach Ruchu MUl)'ClIlegCI Ewa QbnI. 

ska napisała m.fIl.: .Jest \O wlslocie je
&"{frf autent;.::zny fest~1 poświęcony 
~ dawnej - w szeroItim znacze
niu tego s/<.IW8. l . ./ wolny od wszelkich 
ograniczM tema\yC2n{}--feJlMuar()
W)'.'h. jest z llllob!nia imprezą czyst(} 
artyS\J'CZn!I - po prostu przeglądem 
~ ~ wIeI<6w (Ulrówno 
polskich. jak I obcych), jak tei przeglą-
dem różnycłl powstających dziś )<on.. 

cepcji r.terpretowan'" davmej ~". 
Podczas k<>/ejnych edycji na Fesfiwa/ 
S!arosądeckIzac;zę/(} za;xaszJJĆ mu--
2)rl<ów , respoIy l zatranlcy. l wlaoo. 
m)dl powoci6w; głównie lllW. bliskiej 
zagranir:y: NRD, CzechosIowacjl. Buł· 
garil, ZSRR. ale tui n/edIugo póżnej 
doI/łCZYIl ao nich wykonawcy z Europy 
Zachodniej I Stanów Zjednoc:zorr,>Ch. 
Fest.iwall)'Slr.łJl ~ $ła. 
wę, /Ile nic nie utradl Z kameralnej 
a!m<lSfery mwyr;męj l<an/kuly. W 
r6iJrych okresach festiwal ci4lYI na 
przemian" 10 w Ideronlw barol<u, a 10 
renesansu. a nawel mlll)ll<i klasycznej 
w zaleiności od upodoba~ koIejl1)dl 
dyn:'ktorow ~ P<w:>stal 
jednak wiemy dawrlym Inslfl.lfflEll1tom. 

(WW) 



Lato w starym SĄczu I muryą I tndyc .... 

Gorące lato atrakcji 
Od czerwca do września w Starym Sączu realizowane będą Imprezy 
łączące ofertę kulturalną i edukacyjną dla mieszkańców pOgraniua 
pOlsko-słowackiego oraz turystów, Prezentacje uplanowano te! w 
Baracach I Go/kawkach. Gmina Stary Sącz uzyskała {poprzez EURO
REGION ~TATRY~) dofinansowanie ze środków Europejskiego Fundu
SZU Rozwoju Regionalnego ~Pro9ram Współpracy Transgranicznej 
RzeapOspOllta Polska - Republika Słowacka 2007 _ 2013w na TNli
ucję projektu wStarySącz - LeWCKU letnie spotkania z muzyką I tra
cl:)'(:jąW, całkowita Wartoś( projektu 39.790,50 EUR, dofinansowanie z 
EFRR wynosi 33.821,93 EUR, współfinansowanie z budżetu państwa 
3.979,05 EUR. 

GRAtYNALE~1AK 

Wramach projektu odbę<lzla slO w 
Starym S'ICZU szarag Imprez kuł

turalnych, stanowiących kompłekso
W,! ofertę kultu.alnlll lKlukacyjnll. Za
prezentowane zostan,! ple<:zołowlele 
plelognowana obrzędy lud~ ltrady· 
cyjne, .eilon"lne potrawy kuchni pol
sklej I słowackiej. Wyst,!pl'l zespoły 
folk\0ry5tyczne, kapele weselne, or· 
kle5lry dęte, młodzieżowe zespoły ta
ne<:rne 0.8zznakomlcl soliścI. 

Projekt jest przyclynki em do niwe· 
lacji n iedostate~h powiązań i kon
taktów mieszkańców pogranicza pol. 
skO-slowackiego oraz związanych z 
tym stereotypów, kt6re są gt<>wną ba· 
rierą rozwoju współpracy transgranicz
nej. wszYStkie imprezy w ramach pro
jektu I}ędą okazją do bliższego, mniej 
formalnego spotkania os6b z obu 
stron gnmicy. Efektem bę<Iz ie lepsze 
wUljemne pwnanie i zrozumienie. a 
takie zacheta dO współpracy mię<lZ)' 
poszczególnymi gllJpami społecznymi 
i podejmowanie nowych partnersk ich 
Inicjatyw. Projekt podtrzymuje tra· 
dycję. a jednocześnie ma zwiekszać 
atrakcyjność obu miast _ gmin i wpły
wać na aktywizaCję społeczeństwa, 
pobuduć lokalne Inicjat)'W)' i wzmac
niać kontakty transgraniczne. Projekt 
takle ma umożliwiać dotarcie do ku~ 
tury i tradycji pogranicza niedosta· 
teeznie znanych poszczególnym gru
pom społecznym i turystom. 

Dl. ml ....... ńców I dl. tUrySt6w 
Docelowymi gllJpami oddziaływania 

I wpływu projektu będą m ieszkańcy 
obszaru pogranicza polsko-słowackie· 
go, turyści, Właściciele obiekt6w ob· 
slugl ruchu turys\y<;znego. organizacje 
pozarządowe, jednostki samOTlądu 

terytorialnego. Mieszkańcy doSIa-

ją propozycję atrakcyjnego spędza

nia wolnego czasu, zachetę do wzro· 
stu aktywnOŚCi, promocję gin,!cych 
zawodOw, tradycji I obyczaj6w, wie
dzę o sąsiadach (partnerach projektu) 
wpływającą na wzrost świadomości i 
tolerancji oraz wzmocnienie postaw 
proeuropeJsklch. TuryśCi skorzystają z 
oferty kufluralnej podnoszącej atrak· 
cyjności odwiedunego obszaru, wpły. 

wającą na wzrost zadowolenia, chęt 
przedłużenia pobytu i zachętę do po· 
nownych odwiedzin. 

Koncerty, pokU)', w ... zt.ty 
W ramach projektu zaplanowano 

wiele Imprez kulturalnych: 
_Powitanie lata- - 9 czerwca (pre

zentacja dorobku art%t)'Clnego 
szkół pogranicza, występy zespQlów 
folklorystycznych. gllJp tanecznych, 
so listów): 

_Kuchnia Pogranlcza-. który adby· 
ła SHl w dn iach 22-23 czerwca (pokaz 
na starosądeckim Rynku potraw ku
charzy z Po lski I Słowacji, jedna potra
wa słowacka będzie przygotowywana 
prZel kucharza polskiego, jedna poi 
Ska prlez kucharza slowackiego. de
gustacja oraz wyst<\py zespQlów folk
lorystycznyCh l Polski i Słowacji, 

w ramaCh tej propozycji zostanie 
wydany .Mini Przewodnik Ku linarny
z przepisami potraw _Kuchni Pograni· 
cza- w Języku polsl<im i słowackim): 

_Festyn rodzinny w Gołkowicach· 
odbę<lzie się 7 l ipca (integracyjne spo
tkan ie i zabawa mieszkanców, wy. 
stępy zespołów art%t)'CZnycn dzie· 
cl<\cych I mlod~eżowych oraz poI<azy 
taneczne, z udziałem zespołu ludowe· 
go ze Słowacji): 

_Koncert or1<1estr dOtych- - 21 lip
ca (Stary Sącz, Rynek) (o charakte-

o KURII!R STAROSĄDI!CKI 

Tle przeglądu, z udziałem orkiestr z 
powiatu nowosądeckiego i orkiestry z 
LeWOezy): 

_ZWyczaje I obrzędy ludowe na
$Zych Słlslad6w- 28 lipca· Stary Sacz, 
Rynek (prezentacja zwyczajów I obrzę· 
dów ludowych partnera słowackiego, 
przy muzyce i tańcach): _Spotkanie in
tegracyjne--4 sierpnia· Stary Sącz Cy
ganow;ce (warsztaty artystyczne dla 
osób nie pełnosprawnych Z Polski i 
Słowacji, w fo,m ie festynu rodzinnego 
oraz wystawa): 

_Koncert kapel _selnych-- 18 
sierpnia·Stary Sacz, Rynek (zabawa 
taneczna z udziałem kapel weselnych 
z Polski i Slowacji~ 

,Powitanie Jesieni' • 22 września

·Barciee (prezentacja dorobku art y
S\y<;ZI1ego szkOl, występy zespQlów 
folklorystycznych, gllJp tanecznych. 
sOlist6w). 

Dużą atrakcj'! w okresie lata będzie 
organ irowany Z l)udżetu Gminy Stary 
Sącz po raz piąty na starosądeckim 
Rynku, Ciesz<ICY się umaniem wystaw
ców I odbiorców 

.Jarmarl< Rzemlo$la- (nawiązują 
cy do głośnych, dawnych jarmarków w 
Starym Sączu. a także wLewoczy) 24-
25 slerpn~ - Stary Sacz. Rynek (po
kaz ginących zawo06w, prelentacja 
ludowego rękod~eła. występy zespo
łów ludowych polskich I słowackich, 
imprela bliźn iacza odbę<lzie się w Le
woczy w czasie _Oni Mistrza Pawła-l. 

WszystkiCh Czyteln ików Kuriera Sta· 
rt>S<Ideckiego serdecznie upraszamy. 
Szczeg6k>we informacje O pOSzczegól· 
nych imprelach będą pojawiały sie na 
aftszach oraz na stronie internetowej 
p<ojektu: www.letnle.potkanl ... u 



Przewodnik i mapa 
dla każdego 

c.ntrulll kultury I Sztuki w Sta
ry'" ~ wydało n~o dwie 
publl~c,. pnflnłlC,Zo". dlll co
id plłl"'Y .. ~h n. 5.-c1""· 
elYVI.: puwocInlk .stary ~ 
- ,,-,.,.ckl. m1aatKlko zkHm.e· 
t.m- oraz m." tUI')'fty~. 

~nlk ,Stary SItCz - Ka~ 
kl. mluteQlu) ł kllmat&m' to cie· 
kawie napisana. PQn8d 120 stroni
oowa p",blikaeja. J)r2e(ł$taw;ająca 
Stary Sąel w ~tpny $pO$ÓI). 
I'fzewQdnlk Okr&S«lny }est nieba· 
nalnymllotograftaml oraz mapami 
I Informatorem praktyCV>ym_ Jego 
alllOftlm )&st Marek SI)'CZyTIsld -
1eśnJk. roozyI<. ekolog. podróżnik. 
miIośnik Starej!) SQcza I ~ wy
Mtkowej historii. od 25 lal zw>ąza
ny ze Starym s.czem zawodowoo. 
Natomiast mllpll turyltyCma .~ 
ry SItU r okoMcI" otlejrru_ swym 
zasieglem Beskid Sąde(:ki {Cale ~ 
smo lładlIej(lwej I macmy obszar 
pasme .Jaworzyn)' I<.ryr\K:Idoetl oraz 
poI\ldnI(lwą ~ I\e$ki<.l\l Wyspo
wego I p61noenll Pienin. a nawet 
poI\Idoiowll CU!ŚĆ NowelO Sącza 
Of8l apo~ cześć ObsullÓW na ;.,. 
wym brzegu Ounajca (gmIna Poóę
&rodlie) cenionych prmz cyklistów. 
dzląkl czemu skutecln;" WypO/nia 
doU<liwIIluką wśród podotlll)'Cłl p .... 
bllkacji. Mapa pozwala na dowolną 
jedroodnIową, wtdrówNll8 Starego 
Sącza w 8e$kid S$deeId In;" tvR<o. 
Pruwo<Inik I Mapa l'OStaI)' W)dane 
przez wyd8wnIr;two AmIsUOd SP- l 

0.0- MlZ """'* ~ WiT 
Sof;. na deeenle I pqy wsp6Ipracy 
Centrom Ku/Iury I SztuI<I w Starym 
Sącru. OIJ'tltWle pubW<łlcje. <Wę
ki po:yskana ....... do1\rI.nsowa~u 

Z łrodk6w PROW. dostepoe są 'Ii 
baldzo otrakcyJr>ej cenie. Można je 
d06l&ć w Punkcie Inlormacji T",I)'
s~nej w Starym 5ącru. (K8) 

SPORT 

Wielki turniej Sokolika 
Przez dwa dni na boI5kach w Starym ~ wIdkle $pOi teo\'e «nO
qe: ayII twTIlej pIłkJ nożnej w kategorii U-lO. tzn. ~ ",rocho
nydI w 2003 l'Ół;u i młoduych ~IÓW lej ~I"IY~. Po udt
tych bojłKh ~I Słowacy,. drugloe miesK' u~ Glinik. W ~ 
udNi ~ 16 ~. Płtn:IoIIt medialny nad Impri'~ obMł mJn. Ku
rierS~tdi. 

- - - '! ...... ,"" ..... ,', .... ~ 
_--<::I)_J 

• O"""':c -

Niezmierni. miło Jut. IdY lII<'
komie" pro1PM1)4t. przed
JItItlOtStw. potro/J4 dzJellt 

sił z IMymll dbał o dolin lmIł mlo
JU .nplu14t si, w ortllll1zIICja Im
prezy promll}4c"1 SUry ~ I futbol 
ddKl~. Oziłlcl wfllJnle rym <n<>-
bom I InJlytue}om POW$ttJj" tlIki .. 
InJc;'tywy ~I( turni.) Sokolika. 0,
t"nlu~j4 z_}mow.1I Sił MKS Sokol 
Stillry S4tZ. Bu,mlstrz MliIIl!_ I Gm/
ny St.ry $4tz. CKIS Im. Ady S.rt w 
Stillrym S4czu. P'.ZIł MKS Slymon 
Stol.,slcl. Konstonty Tkocl t,ene, Ico· 
ordyn.fO, trup lo .... n/cznycb ar", 
M.a.j Mom'k trene, ,rup mladzl&
zowycl! I nlm"to, sportu"" Jtillro' 
ądecklm OrtlIcu - podkrełła Mlclej 
MilImak w.p6Io.",nlrtlto. tumleju 
I tren .. ,",p mloclll.towyo;h w SI&
rym SlłCłU. 

O'&Dnlz.touy dzlękuJ!! wszystkim. 
dzięki którym wmlej al, odbyl. • 
zwtuzcza wolontariuszom kierowa· 
nym .i6wnle przez goapodarze obiek
tu Stanisława Obrzuda. dziewcząt 2 
Glmno~um w Gołkowieach oraz z U
ce",m Im MarII SkłodoWSk~j - Cu· 
rle: • takie Sla.-.zym z8W<.>dnikom 

ekURIIR STAłłOIII\.DECIU 

zrzeszonym w MKS Sokół (młodzie:)'. 
tr. mpl(erlO. juniorzy. seniorzy). Mnó· 
stwo pracy wykonali r6wn~l rodriee. 
PodzIęIu)wanle orpnllatDfly IUetuJII 
111m (ID os6/) pywatn)'d'l. Insly!\lCji 
I firm. kt6r. WSPerły te przed$ięwzit
tle. a w ueUlÓlnokI do burmistrz. 
Starego SlIcz •• J.c~ LelktlI l'iulmle· 
rzo Gizicl\lelO. Joanny Walte, prezes 
Zarządu Hotel", ,Perlo Po/\Idnia- w 
R~trle lO ufundOWanie lłOwnej nagro· 
d~ dla zw~cl.skl.j dru.lyny; Roberto· 
1'11 Jastrzębskiemu. ktOI)' na co dzień 
jest kierown ikiem seniorskiej drutyny 
Sokolo: firmom: Rolbud • .ABIandiII' • 
Parki Unowe z NowelO Sątza. ,Slo· 
neczno Tło(:zn!e " koło Umar.owej. 
.Boa;dańtkl°. oRamex·. "KlT\lIk" z Ka
mionki Wielkiej. ,Słem·Chem" lO SI.iI
reto S/Icl.I. ,PiwnWnIw'. SHP _RoJ
nik-o Spółdzielni O&rodnlczeJ Z-oeml 
Sądeckiej z NowelO S~. _Remls-. 
Drukarni ,SII~eckler ze Starego 
Sączo I oleli Bus'. 'KRYSTI' z Rab
ki. "Kreatl'ł" (zo "'",ndowanle 1IIbfe.. 
tu). Podziękowa nie nalatą sit równIel 
obsłudze medYcznej turnieju plelt· 
InTarek: Łucji )astrzebskleJ I Sarba· 
I)' Smoleń. SlczełOlne podziekOwa
nla nalelll. . 1. KrZy$.lIOIOWI Mrozowi 



SPORT 

- .Park M" lO Starelo Sącza, który 
prz)'iotowal płyt, boiski do tumieju. 

Jak podkreślali organizatorzy. jed. 
nym z celów była popularyzacja piłki 
nożnej ... ,601 dzieci. a takłe promo
cja SIlICłO S4CZa w Polsce I EUlop!e 
poprnIl łPOft. furnJe:i śmiało mama 
ZlIkwallflkowK ao gron. 1Idan)'eh, 
pneprow..:1ZOll)'Cn ~ I z prZy. 
tupem -~ Tomasz Poplela 
I MacI.J Mamek orpnl!atorzy turnie
Ju. Mamy ,..dzlell:, te rozgłos 'l)'Ska
II)' dz/ęld wmlejowl. ~Ióty jut llI:I Sla· 
Ie wplwl się w /o:lIlendalz wydarzeń 
sportowyCh naszego regionu lacn~1 
m/odyl:h allilptów futbolu, by pierw· 
sze ~lo~1 pl/karskll slawlalI w sta
roslldacklch UKS Sokoliki oraz MKS 
Sokół SIary Sącz - dodaje Tomasz 
Popieli · koordynator turnieju. 

Wyniki tuml@Ju: 

nn.I A o m'a)r~., - VI/f; 
~ H. "'" _ FANT "'-2-1. 
SIooan 8rwł)~ - MFK~" - 2-
AS I'I'0fl .. ~ Huta -~ U 
OdMA 1"-0, 
GIfnHI GotłIca - '"-w.-2-1. 
FANT "'"- _ MFK \Q_ o - 2. 
0dHu _ ,"-1 _ 7, 
FANT "'"- _ 0cMIu o - 2-
~_MFK~._2 

M..,., o 11/ mfa/łC« 
DuMJec _ ""*" .. _ 1 
FI..., sro..n - Ol/nik" _ 2 

3 pytania do ... 

JeSI PII/I koordynaloram m/f(fZy
~rodoweiO TIImle)u SoI<oIlka 

OtfaIIIzowaneto 'nldycyJnle }ul od 
trzec/I I8t w Starym s.tzv. ~ 
Wll4ł sit pomysJ na tIIkąlmpreze? 

PomrsIodawcaml rumie/u SoIuJłi.. 
1011 byfI MadIJI MamaI<. trener 1<OOr
d.l-mtor troP młodzieJowych MKS 
.,501<61- $Wy ~ oraz Konstanryn 
Tl<acl, /rOonIyrIIttor grup m/OI1lieŻO
~ z UI<nIIny. GI6wne cele rumie
ju SIl mczmlenne od trzec/Ilat. Naj. 
wa1nlejsza ]esl Imegracj8 m/od)"cn 
zlIwodnlk6w z Po/sJ<1 I sąsiednich 
krajÓw. Nie lyI~o sprawdzfl1lle się 

Ich w rywlll~ItCJ' sporlOWel, ale lak· 
że po/<81anJe. 1e lOSj)Ó/nie umiesz· 
kujemy I lworzymy region europej
sld. N/eW4tpl/wle ...ablIł 5Pl"8W1ł jest 
We promocja mMSUI Starego Są
cza / CMe/ SądI!eclyrny. aJcemy 
tównJet6OCe~ \O$l)$1de dzJecilfe
nujłpe ". Og ddeI'l w $ZI<Ćł/<IICII pR
kar$ldc:h, kf6nr wialnie /ełI SPOSÓb 
W)'twlłł)'". ~ wot>e#) <:la
su, W I)'m ~ dowiIrtokIowat ,.". 
ue /u;It;;h/InIt 'SokołII<l"- udzIaI w laS! 
prestIiow)'Cłt lP'OdltCtl bI;<tlie dla 
l'Iicł! nóewlI/pllWie ".grodą I zach:
lit do dalszej pracy ". venlngach. 
Przedsięwzięciem tym pokazujemy, 
b! nie tl'Ik<> w dulych mlaslach mot· 
na orpnltowllt du1e Imprezy. 111. 
w mn/ej$.zyCłl miejscowościach też. 
I dlied /lenll./ll lak 511Il10 ambitnie 
/ z z;tangaJowllnlem)ak w wlel/<ich --
Cly W tym tOIw podczu h.ImIeju pa
dły nowe reIu1rdy"'l 

Ul fdyc~ 1I.P"rNIu SokolIka b)1a re
lc:orOowe pod wz&'ędem /loki dndyn 
(16) oraz lIołcl ~ meczów 
(4S;' W turnieju zeprezerJ/OIoalo 5Ie 
bI/ako 200 dzieci z PołsJ<I. SIowacjI 
I UknllIIy. TurnIeJ mial n/eWlaf)gOd
l1li obSlldł. Najbardz1flj mane druty.. 
IT)' w PoJsc8, takle jak: Legia Warsza
wa, ŚI4$k WrOClllw. RucIl CIloIlÓW, 

'KURIU <;JlIłD .... DIi:CIf 

Koton8 K/ek;e czy polegli s/oWac
l<IeiO fu!boIu SJovan BrBt/slaVil za· 
witały do naszego płę/uIefo miasta. 
WleI/o:lI ~II tównIet logist)'1<a lIIfnie.. 
ju. ~~ Ikńć sponsorów I dal' 
czyr!e6w. 'OoOIorIf8lfuuy oraz osób 
~ bezpośsednlo przy 
~ Il.JmJeju. WspanIałe ~ 
!akże na/lff>dt. GIówna 10 \Of!'el<en
"'>wY poOyI w HoIe/u PffflB PołudnIa 
w Rytue ma ~ dndyny. a 
181rb! $pnęl $j.IOflOWy dla re$poIów 
krÓle ZlI~ 2 / 3 miej$«). Medale, 
rwchaly I dyplomy otrzymaly wszyst. 
kle druJ:;ny wystłpu.l4ce w tumie
Ju. Prawie dwuB<>dl1nny poOyI dro· 
żyn pt7yJezdnych w Parku Unowym 
w Rytne / 00 U rym idzie wspallia· 
la zabawl/. NiezJlczoI1a lloU /Itrów 
wypif)dl soków owocowych ufundo
wanych po7eZ producenlll /Irrne. Sł0-
neczna 1JrocznSa"" spod UmaIlOM!j. 

JIIk C«nla ,.." trfI sfaro5ąodac-
Idafo zespołll? Cly m.JII UIIlI

'"'I' /III zwyc/tst.o w nlf!dll1eIdeł 

~ 
Zespól łOSPodatZ)' Sor<oIIkI Sta

ry $ącl z roku na 1"01< n}muje 00-
tal wyższe m/aj~. W popnednicn 
dwóch lJdycJach by! Iylko Ilem d/a 
POZOSllllych zespołów. W tel edycll 
5oI<oIIklza}ę1y 13. m/eJ5Ce,.. 16 ze
spo/ÓW. Wygrali 3z6 meczów. Tonie· 
witrpIlwIe oIOrl)'l'tll wkces patrząc 
na ja~ośC p.rzecJwnik6w l /(fó(ymI 
payszJo Im się zmierzył. Sukcesem 
... pnyszlei edye/l turrtfeJu będzie pO
~ 1oIIa1y. P"llruąe, z jaldm 
ZlI~ młod21 p/łI<;me ~orll<ów 
~ ni Og dzIarI pod okJem staro
~ 1/eIIefÓW, jestem pewien. 
że wyn/I< len ~ 

OIpnlzatOlZ)' mwaząd zebrali pO

chwItIy ZII «pnlziłCje 11IfIIIe/ł!. Tte
nerzy wszystk/cll drutyn jut lłoiyIl 
ob/ełnlce odwiedzenia SlaICfO Są· 
cza za rok podczas IVedycl1 Turnieju 
SoI!o//ka. (WW) 



~ 

dwojka I . . po słtieredio.pl 
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3 lipca środa, pl. 19.30 
koki6I Tró;cy SW, (kl1'<ztQr Klarysclt) 
Ad Jrrm- ad ",,,tUJ! $tanu/<łWd S"wmr" 
~thmtl~lkj~ 

s 

-łupa C%WlIrtek.godz.. 19.30 
kości6l Sw. Elmmy 

Muzyka instnunDIf""na 

II' siakmnmlo~ J'OO(t 

, 

5 lipca Puttek, godz. I!UO 
Centrum Kultury i SZlUki (Kino Sokół) 

Na warszawskim dWllru Augl'SI" 1/ 
C 

s 

6 lipca sobota, godz.. 111.30 

kokió! Trójcy Sw. (klasztor Klarysek) 
Mu~ykn M inslnlmenly kJawiszolO't 
Z kla.<ztorv Si6str KLlryuk II' Starym 5qcnI 

'lipcanl~da,godl.. 19.30 
kokiół $11'. llibirty 
U progu rnmQn/yzmu - pOOJ:a muzyU 

rdigijna FnurdszkD ~ 

Codzimni~ogud1_ 12.}O T .... 'Ul' na 
opolk.mU ,.nt>I.JlTU do ~~ fe,t,waJo. 

wcgo" 1\3 tyUd' Gllfril pod 1'41ą • Ryr>dl 

--@ IJ---_ ..... -ifiijja pllm. 
0 ,.,~ .' 
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