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RADA MIEJSKA W STARYM SĄCZU

Kolejne projekty 
i programy
W okresie od stycznia do marca br. Rada Miejska 

w Starym Sączu zbierała się trzykrotnie.
 Na XXXIV sesji 9 lutego 2009 roku radni podjęli uchwały:

o przyznaniu Burmistrzowi Starego Sącza dodatkowego • 
wynagrodzenia rocznego za przepracowany rok 2008
o zaciągnięciu zobowiązania wekslowego na remont • 
budynku przychodni zdrowia
o powołaniu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury • 
i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu mgr inż. Marty 
Radziejewskiej
o przedłużeniu bonifikat udzielanych przy sprzedaży • 
mieszkań komunalnych
o zatwierdzeniu rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej • 
Rady Miejskiej
o zatwierdzeniu uchwały zebrania Wiejskiego w Myślcu • 
(przekazanie drewna)
o zmianach budżetu gminy na rok bieżący (zwiększenie • 
subwencji oświatowej i dofinansowanie restauracji parku 
miejskiego)
o zmianach w planie zagospodarowania wsi Gaboń• 
o zaciągnięciu zobowiązań finansowych za świadczenie • 
usług na rzecz gminy koparko-ładowarką i samochodem 
ciężarowym oraz na dostawę mieszanki betonowej do 
remontu dróg
o zagwarantowaniu środków finansowych na realizację • 
zadań w programie „Modernizacja dróg gminnych” 

 XXXV - nadzwyczajne - posiedzenie Rady Miejskiej 16 
lutego 2009 roku zwołane zostało na wniosek Burmistrza. 
Na tej sesji radni udzielili Burmistrzowi pełnomocnictwa do 
prowadzenia spraw przed sądem administracyjnym (dotyczy 
zażalenia mieszkańca gminy). Spotkanie radnych zostało 
wykorzystane do dyskusji na temat modernizacji i wykorzy-
stania budynku OSP w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej. 
Na sesję zaproszono prezesa OSP Antoniego Wilka.

 Na XXXVI sesji Rady Miejskiej 6 marca 2009 roku radni pod-
jęli uchwały:

o planie zagospodarowania przestrzennego wsi Przysietnica• 
o powołaniu komisji do uzgodnień dotyczących „Regula-• 
minu Wynagradzania Nauczycieli”
o przystąpieniu gminy do programu „Szlak Solny Św. Kingi”• 
o sprzedaży nieruchomości gruntowych (obok wysypiska • 
śmieci) 
o wydzierżawieniu nieruchomości w Starym Sączu na skła-• 
dowanie drewna PTTK Karpaty
o przedłużeniu wydzierżawienia nieruchomości w Gołko-• 
wicach Dolnych
o wydzierżawieniu na 30 lat kompleksu nieruchomości • 
w Myślcu (dawny ośrodek wczasowy „Kram”) na cele spor-
towo-rekreacyjne (utworzenie ośrodka wypoczynkowego)
o zaciągnięciu zobowiązań finansowych na realizację nad-• 
zorów budowlanych przy remoncie budynku „Sokoła”
o zaciągnięciu zobowiązania finansowego na konserwację • 
i oznakowanie dróg
o ustaleniu dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie • 
ścieków, wynikającej z kosztów eksploatacji oczyszczalni 
(różnica między kosztem oczyszczenia 1 m3 ścieków 5,35 
a opłatą stałą 4,39 zł) 
o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia z innymi • 
gminami w zakresie projektu „Porozumienie Słoneczna 
Małopolska” (wspólne działania w celu pozyskania dotacji 
na montaż kolektorów słonecznych)
o „Programie aktywizacji społecznej i zawodowej - czas na • 
aktywność w grodzie Kingi” w ramach Programu Operacyj-
nego - Kapitał Ludzki (kontynuacji projektu opracowanego 
przez OPS w Starym Sączu)

Wszystkie uchwały, rezolucje itd. dostępne są w biurze Rady 
Miejskiej (Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Batorego 25) oraz 
w Internecie (www.bip.stary-sacz.iap.pl).

Opr. Ryszard Kumor

Projekt „Szlak Solny Św. Kingi – regionalny produkt tury-
styczny” składa się z trzech komplementarnych działań: 
rewaloryzacji kościoła św. Rocha oraz wykonania aranża-
cji otoczenia źródełka św. Kingi w Starym Sączu, odnowy 
centrum Nowego Wiśnicza i budowy „Parku pod Baranem” 
w Wieliczce. Ideą tego przedsięwzięcia jest stworzenie 
szlaku (spójnego produktu turystycznego) przebiegającego 
przez trzy gminy historycznie związane z postacią św. Kingi. 
Celem projektu jest promocja miejscowości - uczestników 
porozumienia i przyciąganie większej ilości turystów do re-
gionu. Projekt zakłada współfinansowanie ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem poro-
zumienia, występującym o dotacje jest Gmina Stary Sącz.
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Przychodnia po remoncie

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Budynek Miej-
skiej Przychodni Rejonowej w Starym Sączu - docie-
plenie i remont”.

 Całkowita wartość projektu wynosiła 354.156,55 złotych. 
Gmina Stary Sącz uzyskała dofinansowanie projektu na 
podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim nr 
Z/2.12/III/3.5.2/328/05/U/26/08 z 05.12.2008 r. w wyso-
kości 134.150,52 zł ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach nadkontraktacji ZPORR 
2004 – 2006. 

 Przedmiotem projektu była: wymiana instalacji central-
nego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej, technologia 
kotłowni, ocieplenie elewacji.  AP

Modernizacja parku

Zakończyła się realizacja projektu „Restaura-
cja Parku Miejskiego w Starym Sączu - miejsce 
spotkań przyjaciół” współfinansowanego przez 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu INTERREG III A Polska - Republika Słowacka 
2004-2006.
 Całkowita wartość projektu wyniosła 587.677,34 zł. Gmina 
Stary Sącz uzyskała dofinansowanie na realizację pro-
jektu w wysokości 215.973,72 zł z EFRR - INTERREG III 
A, na podstawie umowy nr IG-2004/PL-SK/2.12/2.2/U-2/08 
z 15.12.2008 r. i aneksu nr 1 do umowy z dnia 30.12.2008 
r., zawartych z Wojewodą Małopolskim. 
 Wniosek o dofinansowanie tego projektu przygotowany 
został już w 2005 r. (beneficjentem po stronie słowackiej 
była Levocza), ale wówczas nie udało się uzyskać funduszy. 
Decyzją Burmistrza i Rady Miejskiej inwestycję rozpoczęto 

Nowe ceny drewna 
 Burmistrz Starego Sącza wydał w styczniu br. zarządze-
nie w sprawie ustalenia cen minimalnych na sprzedaż 
drewna pozyskiwanego w lesie komunalnym. 
 Ceny 1 m3 drewna ustalone zostały w zależności od jego 
gatunku i klasy jakościowo-wymiarowej (sosna, modrzew 
112 – 122 zł, świerk, jodła 117 – 127 zł, dąb, jesion 173 
-888 zł, buk, wiąz, klon, jawor 123 – 388 zł, osika, topola, 
wierzba 88 -458 zł, grab, grochodrzew, lipa, cześnia 98 
-198 zł, brzoza, olcha 103 – 218 zł, buk 142 zł, dąb 122 – 167 
zł, grab, olcha, akacja 117 - 132 zł, topola, osika 92 zł, jawor 
112 zł). Do cen należy doliczyć podatek VAT. 
 Szczegółowy wykaz cen można zobaczyć w serwisie interne-
towym http://www.bip.stary-sacz.iap.pl/. 
 Ceny zawarte w cenniku są cenami loco skład z wyjąt-
kiem drewna pozyskiwanego w ramach samowyrobu. 
W przypadku nieodebrania sprzedanego drewna do 14 dni, 
sprzedawca może przedłużyć termin odbioru, drewno nie 
odebrane w przedłużonym terminie winno być zagospodaro-
wane przez sprzedawcę, a kupujący otrzymuje zwrot wartości 
drewna pomniejszony o koszt jego składowania i ewentu-
alne straty powstałe w wyniku jego deprecjacji. W przypadku 
sprzedaży większych ilości drewna dopuszcza się możliwość 
ustalenia ceny w drodze negocjacji. 
 Osobom poszkodowanym wskutek klęski żywiołowej tj. 
pożaru, huraganu lub powodzi, w wyniku której uszko-
dzeniu uległ budynek mieszkalny lub inwentarski w stop-
niu wymagającym jego przebudowy bądź odbudowy, 
dopuszcza się sprzedaż drewna w klasie WCO w ilości 
do 10 m3 po cenie obniżonej o 50%. Warunkiem sprze-
daży drewna po obniżonej cenie jest udokumentowanie 
szkód powstałych wskutek klęski żywiołowej. Cennik 
wszedł w życie z dniem 26 stycznia 2009 r. (ryk)
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z własnych środków budżetowych. W 2005 r. dodatkowo 
otrzymano dofinansowanie do nasadzeń zieleni w wysokości 
34.496 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
 Pod koniec ubiegłego roku gmina uzyskała fundusze, we 
wnioskowanej wielkości ze środków niewykorzystanych 
w budżecie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzięki 
temu renowacja parku przy u. Staszica została zakończona. 

 W ramach całego projektu w latach 2005-2008 zrealizo-
wano: nasadzenie zieleni, nową nawierzchnię parkową 
i fontannę, infrastrukturę parkową: ławki, kosze na śmieci, 
plac zabaw, oświetlenie alejek parkowych i fontanny oraz 
monitoring i nowe ogrodzenie. (ryk)
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Odbudowy, remonty 
dróg i ulic
W  ubiegłym roku Gmina Stary Sącz zrealizowała kilkadzie-

siąt różnego zakresu inwestycji drogowych. 
 Odbudowano lub wyremontowano blisko 13 km dróg 

gminnych. Prace remontowe prowadzone były również na drogach 
powiatowych przebiegających przez gminę. Wykonano też kilka nie-
zbędnych dokumentacji dotyczących odbudowy dróg i oświetlenia 
ulicznego. Łączna wartość tych inwestycji przekroczyła 8 mln 440 
tys. zł. Pomoc finansowa gminy udzielona powiatowi nowosądec-
kiemu na remonty dróg wyniosła 283610 zł. 
 W 2008 roku otwarta została także obwodnica Starego Sącza (dro-
ga wojewódzka 969) o wartości 57 mln zł. 
 W tym roku będą remontowane kolejne drogi, m.in. w Barcicach, 
Gaboniu, Mostkach, Moszczenicy, Przysietnicy.

 Inwestycje na drogach (ulicach) gminnych:
droga „Witosa - Boczna” (ul. Lenczowskiego), 0,77 km, wartość •	
inwestycji 894.850,60 zł
droga „Lipie - Stary Sącz” („Pasy leśne” w Moszczenicy Niżnej), •	
0,57 km, 132.572,65 zł
droga „Na Górę Kamieniec” w Popowicach, 0,343 km, 147.022,95 zł•	
droga „Na Zadki” w Przysietnicy, 0,50 km, 165.259,91 zł•	
droga „Nowe Osiedle” w Barcicach Górnych, 0,15 km, 30.888,60 zł•	
droga „Na Jachlówkę” w Gaboniu, 0.40 km, 145.966,41 zł•	
droga „Do Wańczykowej” w Gaboniu, 0,364 km, 159.752,33 zł•	
droga „Do Franczyka Grucy” w Moszczenicy Wyżnej, 0,20 km, •	
77.082,53 zł
droga „Życzanów-Kosarnia (Do Barnacha)” w Woli Kroguleckiej, •	
0,175 km, 49.562,43 zł
droga „Na Górę Kamieniec” w Popowicach, 0,20 km, 90.794,96 zł•	
droga „Do Bieryta” w Gaboniu, 0,34 km, 98.084,19 zł•	
droga „Potyle - Łąki” w Przysietnicy, 0,30 km, 93.310,24 zł•	
droga „Paryje - Wierchy” w Barcicach Górnych, 0.45 km, •	
210.378,67 zł
droga „Na Targowisko II” w Przysietnicy, 0,32 km, 99.453,20 zł•	
ulica Jana Czecha wraz z ul. Radosną w Starym Sączu, 0,285 km, •	
540.460,57 zł
droga „Do Jakubowskiego” w Przysietnicy, 0,39 km, 257.287,51 zł•	
ulica Kilińskiego w Starym Sączu, 0,115 km, 88.785,31 zł•	
ulica Dąbrowskiego w Starym Sączu, 0,055 km, 33.843,41 zł•	
droga „Osada do Dunajca” w Gaboniu, 0,32 km, 103.055,30 zł•	
droga „Moszczenica Niżna - Lipie - Barcice” w Barcicach Górnych, •	
0,22 km, 55.522,72 zł
droga „Łazy Biegonickie - Żeleźnikowa” w Łazach Biegonickich, •	
0,99 km, 313.452,44 zł
droga „Gołkowice - Boczna” w Gołkowicach Dolnych, 0,20 km, •	
54.568,65 zł
droga „Wierchy - Do Pawlika” w Barcicach Górnych, 0,32 km, •	
92.425,64 zł
droga „Do Korzonki” w Skrudzinie, 0,50 km, 150.997,56 zł•	
droga „Strzębiołki - k./Gucwy” w Przysietnicy, 0,25 km, 96.142,63 zł•	
droga „Do Pietrzyka” (z odbudową przepustu) w Popowicach, •	
0,10 km, 151.203,95 zł
droga „Na Wyrąb” w Barcicach Górnych, 0,37 km, 116.247,70 zł•	
droga „Pod Lasem - Do Faronów” w Gołkowicach Górnych, 0,53 •	
km, 476.830,69 zł
droga „Na Górę Szczuglin” w Barcicach Górnych, 0,30 km, •	
105.939,31 zł
droga „Na Bachnatę” (Gaboń-Praczka), 0,25 km, 137.543,56 zł•	
droga „Do Bulandy” w Popowicach, 0,33 km, 125.368,47 zł•	
droga „Do Tokarczyków” w Przysietnicy, 0,15 km, 44.561,18 zł•	
droga „Moszczenica Niżna - Lipie” w Moszczenicy Niżnej, 0,35 km, •	

347.057,38 zł
droga „Do Korony - Pod Lasem” w Gołkowicach Dolnych, 0,10 •	
km, 23.688,29 zł
droga „Do Kurnyty” w Starym Sączu, 0,10 km, 14.250,14 zł•	
chodnik w ciągu drogi powiatowej w Gołkowicach Górnych, 0,15 •	
km, 53.610 zł
przebudowa sieci energetycznej, teletechnicznej oraz budowa •	
oświetlenia ul. Lenczowskiego, 109.428,43 zł
wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Lenczowskiego, 292.254,25 zł•	
droga „Za Torami” w Barcicach Górnych, 0,40 km, 134.280 zł•	
droga „Do Owsianków” w Popowicach, 0,24 km, 95 786 zł•	
droga „Od Łabudy do Podpory” w Barcicach Górnych, 0,34 km, •	
125.559,80 zł
droga „Od Olesia do Kożuchów” w Barcicach Dolnych, 0,36 km, •	
99.947,80 zł
chodnik w ciągu drogi do Ośrodka Zdrowia w Barcicach Górnych, •	
29.888 zł
chodnik przy ul. Żwirki i Wigury w Starym Sączu, 27.104,94 zł•	
oświetlenie ronda (droga wojewódzka 969), 241.335,87 zł•	
dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego obwodnicy staro-•	
sądeckiej wraz z oświetleniem obiektu mostowego, 40.138 zł
dokumentacja przebudowy drogi „Do Jakubowskiego” •	
w Przysietnicy, 21.960 zł
dokumentacja odbudowy drogi „Pod Lasem - Do Faronów” •	
w Gołkowicach Górnych, 21.960 zł
dokumentacja przebudowy ulicy Staszica i ul. Mickiewicza •	
w Starym Sączu, 39.040 zł
dokumentacja remontu ulicy J. Czecha w Starym Sączu, 9.600 zł•	
dokumentacja odbudowy przepustu w ciągu droga „Do Pietrzyka” •	
w Popowicach, 20.300 zł
odnowa jezdni ul. Wielki Wygon w Starym Sączu (roboty pogwa-•	
rancyjne), 0,80 km, 150.000 zł

 Inwestycje na drogach powiatowych:
droga powiatowa Stary Sącz - Barcice (w Moszczenicy Wyżnej), •	
296.519 zł (środki budżetowe gminy 110.000 zł)
droga powiatowa Stary Sącz - Barcice (w Moszczenicy Wyżnej; •	
usuwanie skutków klęsk żywiołowych), 297.023 zł
droga powiatowa Stary Sącz - Barcice (w Moszczenicy Wyżnej •	
wraz z odcinkiem ul. Nowej oraz parkingiem przy budynku OSP 
w Moszczenicy Wyżnej), 138.317 zł (środki budżetowe gminy 
100.000 zł) 
droga powiatowaj Barcice - Wola Krogulecka (odcinek dolny), •	
89.205 zł
droga powiatowa Barcice - Wola Krogulecka (odcinek górny; usu-•	
wanie skutków klęsk żywiołowych), 147.243 zł
chodnik w ciągu ul. Węgierskiej w Starym Sączu - 63.850 zł •	
(środki budżetowe gminy 20.000 zł)
chodnik w ciągu drogi powiatowej w Gołkowicach Górnych, •	
53.610 zł (całość ze środków budżetowych gminy)
dokumentacja przebudowy drogi powiatowej w Przysietnicy, •	
122.000 zł  

Opr. R. Kumor

 Parking dla autokarów
 Urząd Miejski w Starym Sączu informuje i przypomina, że postój autokarów 
możliwy jest tylko w wyznaczonym miejscu przy ul. Jagiellońskiej, 100 m 
od Rynku (z ulicy Batorego w kier. zach. lub z ul. Piłsudskiego). 
 Kierowcy autokarów proszeni są o parkowanie w wyznaczonym miejscu.

Z A W I A D O M I E N I E
 Burmistrz Starego Sącza informuje rolników, że zgodnie z ustawą z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 
z póź. zm.) w roku 2009 na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz nadal obo-
wiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi na tzw. „potrzeby własne”. 
 Stary Sącz, 17 III 2009 r. 
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MODERNIZACJA 
SOKOŁA 
 Burmistrz Starego Sącza ogłosił w lutym br. przetarg nie-
ograniczony na roboty budowlane w ramach przebudowy 
budynku „Sokoła”. 

 Wykonawca, oprócz spełnienia szeregu określonych prze-
pisami prawa obwarowań, dobrej kondycji finansowo-ekono-
micznej, musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywil-
nej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na 
kwotę nie mniejszą niż 3 mln złotych. 
 Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.
 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane konstruk-
cyjne i wykończeniowe w budynku: piwnice, parter, I piętro 
(wszędzie: konstrukcja, roboty wykończeniowe ścian i su-
fitów, podłoża i posadzki, wyposażenie), przestrzeń stry-
chowa (konstrukcja, roboty wykończeniowe ścian i sufitów, 
podłoża i posadzki, elementy dachu), stolarka i ślusarka, 
elewacje i elementy zewnętrzne obiektu, instalacje sani-
tarne wewnętrzne (instalacja wewnętrzna wod.-kan., ppoż., 
roboty demontażowe, instalacja centralnego ogrzewania, in-
stalacja gazowa, kotłownia gazowa, wentylacja mechanicz-
na i klimatyzacja), instalacje elektryczne i teletechniczne 
wewnętrzne (instalacje elektryczne, zasilanie budynku, roz-
dzielnia główna, piętrowe i systemowe tablice bezpieczeń-
stwa, system oświetlenia, oświetlenie artystyczne, instalacja 
siły, ochrona przeciwporażeniowa, ochrona przepięciowa, 
instalacja odgromowa, montaż instalacji elektrycznej), insta-
lacje teletechniczne (kinotechniczna, nagłośnienia elektro-
akustycznego, projekcji multimedialnej, inspicjenta, ppoż., 
sieci strukturalnej, domofonowa), mechanika sceny (sztan-
kiety sceniczne, mechanizm kurtyny rozsuwanej, konstrukcja 
ekranu plus maskownice, kurtyna tekstylna, rampy świetlne, 
sofit, kulisy boczne, zapadnia fosy orkiestry, kotary, diafrag-
my boczne, tekstylna kurtyna ekranowa, stalowe konstrukcje 
technologiczne), sieci zewnętrzne kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej (kanalizacja sanitarna, montaż hydrantu 80 
mm, kanalizacja deszczowa, roboty demontażowe), robo-
ty drogowe (rozbiórki, parking i ciągi piesze przy „Sokole”) 
w ramach kosztów kwalifikowanych oraz roboty rozbiórko-
we na działce nr 1162 (parking zewnętrzny na działce nr 
1162 wraz z ciągiem pieszym), linia oświetlenia zewnętrz-
nego (montaż słupów oświetleniowych) w ramach kosztów 
niekwalifikowanych.
 Cała inwestycja ma zostać wykonana do połowy kwietnia 
2010 roku.

 Budynek „Sokoła” - w przeszłości siedziba Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” - przy ul. Stefana Batorego 23 
zbudowany został ok. 1909 r. według planów arch. Zenona 
Remiego. Dom należy do ciekawszych w mieście przykładów 
budowli eklektycznej. Posiada wysoki dach, z interesująco 
ukształtowaną fasadą z płaskim ryzalitem środkowym, zwień-
czony asymetrycznym szczytem z balkonem. 
 „Sokół” powstał staraniem ówczesnego prezesa Towarzystwa 
Wysutowskiego, z funduszy obywatelskich. 
 Przez ostatnie kilkadziesiąt lat budynek pełnił funkcję kina 
miejskiego. Obecnie obiekt jest wyłączony z eksploatacji.
 Decyzją Burmistrza i Rady Miejskiej Starego Sącza budynek 
jest modernizowany (w oparciu o wielobranżową koncepcję 
modernizacji i rozbudowy wraz z częścią kosztową i podzia-
łem na etapy). 
 Miasto i Gminę Stary Sącz wspiera w tym przedsięwzięciu 
Samorząd Województwa Małopolskiego, który już pod koniec 
2007 roku przyznał 1 mln zł na modernizację i rozbudowę 
„Sokoła”. Porozumienie w tej sprawie podpisali wicemarszałek 
Leszek Zegzda i burmistrz Marian Cycoń.
 Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z 3 lutego 
2009 r. przebudowa budynku starosądeckiego „Sokoła” zosta-
ła zatwierdzona na liście projektów wybranych przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013 (Schemat 3.3 A. Rozwój infrastruktury kulturalnej). 
Wartość dofinansowania wynosi 7.295.260 zł. Natomiast 
szacunkowy koszt inwestycji to ponad 11 mln zł. 
 Obiekt, w którym znajdą się m.in. widownia na ponad trzysta 
osób, duża scena, sale prób, garderoby, pomieszczenia tech-
niczne i biurowe oraz szatnie, będzie miał łączną powierzchnię 
blisko 1,8 tys. m2. 
 Budynek jest przeznaczony na nową siedzibę Centrum Kultury 
i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. RK
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Przetargi
W ostatnim czasie burmistrz Marian Cycoń ogłosił kilkana-

ście przetargów, których celem jest wyłonienie wykonaw-
ców robót drogowych, dokumentacji technicznych plano-

wanych przedsięwzięć i innych prac w obiektach będących własno-
ścią gminy. Największą inwestycją, realizowaną w tym i przyszłym 
roku, będzie modernizacja budynku „Sokoła”.

Potencjalnym wykonawcom zaproponowano do realizacji następujące 
zadania:

Wymiana pokrycia dachowego krytego gontem, przemurowanie • 
uszkodzonych kominów, odtworzenie uszkodzonych elementów kon-
strukcji dachu budynku usługowego, w Starym Sączu – Rynek 22. 
Wymagany termin realizacji zamówienia 15 IV 2009 - 15 VI 2009 

Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na kotłownie opa-• 
laną gazem ziemnym wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej 
i instalacji elektrycznej wewnętrznej kotłowni w budynku Urzędu Miej-
skiego w Starym Sączu. Wymagany termin realizacji zamówienia 15 
VII 2009 - 15 IX 2009 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla • 
zagospodarowania zespołu rekreacyjnego parku wodnego „Stawy” 
w Starym Sączu. Pożądany termin realizacji zamówienia wynosi do 90 
dni od daty podpisania umowy

Przebudowa budynku Starosądeckiego Centrum Kultury • 
i Sztuki „Sokół” w Starym Sączu realizowanego w ramach Małopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 
(Działanie 3.3 Instytucje Kultury Schemat A – Rozwój infrastruktury 
kulturalnej). Wymagany termin realizacji zamówienia: rozpoczęcia 
- 15 IV 2009; zakończenia robót z umożliwieniem przystąpienia do 
montażu wyposażenia 15 IV 2010 

Stabilizacja osuwiska, zagrażającego budynkom mieszkalnym • 
i drodze wojewódzkiej nr 969 relacji Nowy Sącz – Nowy Targ - granica 
państwa w Mostkach. Wymagany termin realizacji zamówienia 25 III 
2009 - 30 VI 2009 

Wykonanie robót budowlanych związanych z odbudową odcinka • 
drogi gminnej „Przy kościele” w Gaboniu (odbudowa 505 mb drogi 
o szer. 5 m, polegająca na odbudowie podbudowy, wykonaniu 
nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 8 cm, wykonaniu 
lewostronnego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, zabudowa 
istniejącego rowu poprzez wykonanie kolektora opadowego oraz 
odbudowa przepustów zlokalizowanych w ciągu drogi). Zamówienie 
należy wykonać w terminie do 31 VIII 2009 

Wykonanie robót budowlanych związanych z odbudową odcinka • 
drogi gminnej „Twarożka-Pieniężne” w Przysietnicy (w zakres 
robót wchodzi odbudowa 400 mb drogi, polegająca na wykonaniu 
nawierzchni z płyt betonowych zbrojonych 90x60x12, odbudowie war-
stwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 8 cm oraz dolnej z kru-
szywa naturalnego 30 cm, zabezpieczeniu rowu odwadniającego drogę 
poprzez ułożenie ścieków betonowych). Zamówienie należy wykonać 
w terminie do 30 VI 2009 

Odbudowa odcinka drogi gminnej „Do Słowików” w Moszczenicy • 
Wyżnej (w zakres robót wchodzi: odbudowa drogi na odcinku 160 mb 
polegająca na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 
gr. 6 cm, odbudowie warstwy dolnej i górnej podbudowy z kruszywa 
łamanego 28 cm, zabezpieczeniu rowu odwadniającego drogę poprzez 
ułożenie ścieków betonowych, odbudowa przepustów oraz utwardzenie 
poboczy). Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 VI 2009 

Odbudowa odcinka drogi gminnej „Paryje - Wierchy” w Barcicach • 
Górnych (w zakres robót wchodzi: odbudowa drogi na odcinku 504 mb 
polegająca na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych zbrojonych 
90x60x12, odbudowie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łama-
nego 8 cm oraz dolnej z kruszywa naturalnego 30 cm, zabezpieczeniu 
rowu odwadniającego drogę poprzez ułożenie ścieków betonowych). 
Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 VI 2009 

Odbudowa odcinka drogi gminnej „Barcice - Cyganowice” • 
w Barcicach Dolnych (w zakres robót wchodzi: odbudowa drogi 
na odcinku 612 mb, polegająca na wykonaniu nawierzchni z mie-
szanki mineralno-asfaltowej, wykonaniu lewostronnego chodnika 
o nawierzchni z kostki brukowej, zabudowa istniejącego rowu poprzez 
wykonanie kolektora opadowego oraz odbudowa przepustu). Zamó-
wienie należy wykonać w terminie do 30 VI 2009 

Nadzór inspektorski branży konstrukcyjno-budowlanej dla prze-• 
budowy budynku Starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki „Sokół”. 
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: rozpoczęcia - od 
daty zawarcia umowy, zakończenia 10 VIII 2010 

Nadzór inspektorski branży instalacyjnej w zakresie sieci, insta-• 
lacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych gazo-
wych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych dla przebudowy budynku 
Starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki „Sokół” w Starym Sączu. 
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: rozpoczęcia - od 
daty zawarcia umowy, zakończenia - 10 VIII 2010 

Nadzór inspektorski branży instalacyjnej w zakresie sieci, insta-• 
lacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przebudowy 
budynku Starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki „Sokół” w Starym 
Sączu. Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: rozpo-
częcia - od daty zawarcia umowy, zakończenia - 10 VIII 2010 

Wymiana stolarki okiennej na PCV i ślusarkę aluminiową w seg-• 
mencie C i D2, Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu. Wymagany 
termin realizacji zamówienia publicznego 16 III 2009 - 15 IV 2009 
Szczegóły w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, ul. Batorego 25 oraz 
w Internecie (www.bip.stary-sacz.iap.pl).

Opr. R. Kumor

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA
ZAWIADAMIA:

• Na podst. art. 17 pkt 1 ustawy z 27 III 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z póź. zmian.) 
Burmistrz Starego Sącza zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską 
w Starym Sączu uchwały Nr XXXIV/437/09 z 9 II 2009 r., w spra-
wie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/357/08 z 29 IX 2008 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Stary Sącz - miejscowość Gaboń. 
Zmianą uchwały wyznaczono trzy obszary, dla których opracowane 
będą trzy odrębne rysunki planu. Zainteresowani mogą składać 
wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Gaboń”. Wnioski należy składać na piśmie w terminie do 10 IV 
2009 r., w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, 33-340 Stary Sącz 
ul. S. Batorego 25, pok. nr 18 (sekretariat/dziennik podawczy), lub 
kierować drogą pocztą na ww. adres. Wniosek powinien zawierać: 
nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości (nr działki / działek), której dotyczy. 
• Na podst. art. 17 pkt. 10 ust. z 27 III 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z póź. zmin.) oraz 
w oparciu o u chwałę Rady Miejskiej w Starym Sączu NR IV/58/07 
z dnia 29 I 2007 r., Burmistrz Starego Sącza zawiadamia o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zamian miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 1”, 
obejmującego część obszaru miasta Stary Sącz w granicach określo-
nych powołaną wyżej uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 III 2009 r. 
do 15 IV 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu - pok. 
nr 23 lub 24, w godz. 8.00 - 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 15 IV 2009 
r. (środa) w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu - Sala Narad (I piętro), 
godz. 15.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi skła-
dać należy na piśmie do Burmistrza Starego Sącza z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczania 
nieruchomości, której uwaga dotyczy (numer działki i nazwa miejsco-
wości), w nie przekraczalnym terminie do 29 IV 2009 r.
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Złote jabłko dla sołtysa 
i księdza dyrektora
Podczas noworocznego spotkania Stowarzyszenia Soł-

tysów Ziemi Sądeckiej, które odbyło się w styczniu br. 
w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, starosta 

Jan Golonka wyróżnił nagrodą „Złote Jabłko Sądeckie” naj-
bardziej zasłużonych - sprawujących wiele lat swoje funkcje 
sołtysów. 
 Uroczystość poprzedziła msza święta w kościele p.w. św. Ka-
zimierza.
 Wśród kilkunastu wyróżnionych jest Antoni Iwulski, od dwu-
dziestu lat sołtys Barcic Górnych i radny Starego Sącza bie-
żącej kadencji. 
 W spotkaniu sołtysów uczestniczyli parlamentarzyści, wój-
towie i burmistrzowie miast i gmin powiatu nowosądeckiego 
oraz władze powiatu. 
 Natomiast w lutym br., podczas 9 noworocznego spotkania 
branży turystycznej Sądecczyzny, w hotelu „Panorama”, „Zło-
tym Jabłkiem Sądeckim” został nagrodzony ks. Tadeusz 
Sajdak, dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. 
Jana Pawła II w Starym Sączu (inicjator wielu przedsięwzięć 
o charakterze religijno-kulturalnym i turystyczno-rekreacyj-
nym), za szczególne zasługi dla turystyki i promocji regionu.
 W zebraniu przedstawicieli instytucji turystycznych, samorzą-
dów, lokalnego rzemiosła, uczestniczył przewodniczący Rady 
Krajowej Izby Turystycznej Aleksander Giertler. (ryk)

Poświęcenie 
transportera
Na dziedzińcu kościoła parafialnego pw. św. Elżbiety 

Węgierskiej odbyło się 11 lutego br. uroczyste poświę-
cenie samochodu marki Volkswagen - Transporter, 

który Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
„Gniazdo” w Starym Sączu zakupiło do przewozu podopiecz-
nych uczestniczących w zajęciach terapeutycznych w Domu 
Samopomocy Społecznej w Cyganowicach.
 Zanim ks. Stanisław Olesiak (werbista, kapelan osób niepeł-
nosprawnych) w asyście ks. prałata Alfreda Kurka, poświęcił 
samochód, odbyła się msza święta w intencji ludzi chorych 
i cierpiących, połączona z błogosławieństwem zebranych. 
Uczestnicy nabożeństwa modlili się o bezpieczeństwo na 
drogach dla wszystkich uczestników ruchu komunikacyjnego  
i aby nowy samochód jak najlepiej pełnił swoją rolę. 
 Na uroczystość przybyli podopieczni stowarzyszenia, miesz-

Konkurs rozstrzygnięty 
 Ogłoszony przez Burmistrza Starego Sącza konkurs na reali-
zację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu 
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2009 roku został 
rozstrzygnięty.

 Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 
i sportu w 2009 roku:

Uczniowski Klub Sportowy „Orły” w Przysietnicy (Zawody 1. 
siłowe o puchar Burmistrza) 300 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Orły” w Przysietnicy (Gminna 2. 
Liga Tenisa Stołowego) 300 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Orły” w Przysietnicy (Gminna 3. 
Liga Piłki Koszykowej) 300 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Jaworzynka” (Upowszechnianie 4. 
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży) 8000 zł
Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Są-5. 
czu (Jubileuszowy rajd rowerowy z okazji X rocznicy wizyty 
Ojca Świętego Jana Pawła II) 1000 zł
Ludowy Klub Sportowy Barciczanka (Szkolenie i udział mło-6. 
dzieży w zorganizowanych zawodach piłkarskich) 45000 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Przysietnicy (Święty Florian 7. 
przykładem dla każdego) 400 zł
Młodzieżowy Klub Sportowy Feniks w Przysietnicy (Wycho-8. 
wanie młodych przez kulturę fizyczną i sport) 1400 zł
Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin Karate (Szkolenie 9. 
dzieci i młodzieży) 800 zł
Miejski Klub Sportowy „Sokół” w Starym Sączu – (Rozwój 10. 
kultury fizycznej promowanie zdrowych form życia i wypo-
czynku w gminie Stary Sącz) 38000 tys. zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Poprad” w Starym 11. 
Sączu (Organizacja III Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki 
Plażowej Młodziczek o Puchar Prezesa PZPS) 1000 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Poprad” w Sta-12. 
rym Sączu (Organizacja pozalekcyjnych zajęć z piłki siat-
kowej dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach piłki 
siatkowej) 21000 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Poprad” w Sta-13. 
rym Sączu (Cykl turniejów piłki siatkowej) 1500 zł
Polski Związek Wędkarski Koło w Starym Sączu (Organizacja 14. 
wędkarskich imprez rekreacyjno-sportowych) 1000 zł

 Razem: 120 tys. złotych.

 Stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu kultury i ochrony 
dziedzictwa kulturowego:

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne DOM w Łazach Bie-1. 
gonickich (Prowadzenie środowiskowej działalności świetli-
cowej we wsi Łazy Biegonickie) 25000 zł
Towarzystwo Miłośników Starego Sącza (Prowadzenie Mu-2. 
zeum regionalnego oraz ochrona i zachowanie lokalnego 
dziedzictwa kulturowego) 45000 zł

 Razem: 70 tys. złotych. 
AP

kańcy i najwyższe władze miasta i gminy, przedstawiciele in-
nych samorządów i sponsorów, wysocy funkcjonariusze Policji 
Państwowej z Nowego Sącza. 
 Samochód zakupiono dzięki wsparciu finansowemu Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który 
przekazał na ten cel 86 tys. zł. Pozostałą sumę dołożyło Stowa-
rzyszenie, z darowizn przekazywanych od ludzi dobrej woli.
 Podobnie jak w latach poprzednich zachęcamy wszyst-
kich do finansowego wsparcia tej organizacji pożytku 
publicznego poprzez przekazanie 1% podatku dochodo-
wego (Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych 
„Gniazdo” KRS: 0000254637). (ryk)
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Doroczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Towarzystwa Miłośników Starego Sącza odbyło się 8 
lutego w sali Domu na Dołkach.

 Na przewodniczącego zebrania wybrany został Marian 
Kuczaj. Następnie przyjęto porządek obrad oraz protokół 
z zebrania w poprzednim roku.
 Sprawozdanie z działalności Zarządu złożył prezes Jan 
Koszkul, natomiast informacje finansowe z realizacji wpły-
wów i wydatków w ubiegłym roku przedstawił skarbnik Wła-
dysław Kubowicz. 
 Komisja Rewizyjna, którą reprezentowała Edyta Marczyk, 
stwierdziła prawidłowość jego działania w zakresie spraw 
finansowych oraz pozytywnie oceniła efekty pracy Zarządu 
 Członkowie Towarzystwa podjęli uchwałę o udzieleniu 
absolutorium dla Zarządu za działalność w 2008 roku 
i zatwierdzili preliminarz wpływów i wydatków na rok 2009.
 Walne Zebranie powierzyło dalsze kierowanie Towarzy-
stwem Zarządowi, w składzie: Jan Koszkul - prezes, Józef 
Czyżowski, Karol Hopek - wiceprezesi, Renata Jachimczak 
- sekretarz, Władysław Kubowicz - skarbnik, Karol Fijałkow-
ski, Marian Gargula, Sławomir Szczepaniak, Jan Wilusz, 
Stanisław Kaliciecki, Jan Lachowski, Andrzej Sojka oraz 
Wojciech Rams (wybrany do zarządu na tym zebraniu).

 W trakcie spotkania padła propozycja, aby sprawozda-
nie z działalności Towarzystwa oraz program działania na 
następny rok były publicznie dostępne, dzięki czemu można 
by efektywniej zachęcać kandydatów do wstępowania do 
tego gremium. Wobec tego publikujemy te dokumenty 
w całości.
 
 Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośni-
ków Starego Sącza za 2008 r.
 
 Przedkładając sprawozdanie za rok 2008, a konkretnie za 
całoroczną działalność Zarządu Towarzystwa Miłośników 
Starego Sącza, muszę stwierdzić, że poza statutowymi 
obowiązkami, Zarząd kierował się wytycznymi zawartymi 
w programie działania, przyjętym przez Walne Zgromadze-
nie Członków dnia 10 lutego 2008 r.
 W pierwszym rzędzie Zarząd zobowiązany został do pracy 
nad pozyskiwaniem nowych członków zwłaszcza wśród 
młodych obywateli naszego miasta. Należy stwierdzić, że 
jest to trudny problem, ponieważ dla młodych nasz program 
nie jest zbyt atrakcyjny, a również zabiegi Zarządu w tym 
względzie nie były zbyt intensywne.
 Miło nam donieść, że w skład naszego towarzystwa w ubie-
głym roku wstąpili: Władysław Gancarczyk z Moszczenicy, 
Józef Janik, Stanisław Tokarczyk ze Starego Sącza oraz 
Marek Polak z Katowic. Równocześnie swoje członkostwo 
odnowiło kilka osób, które przez dłuższy czas nie uczest-
niczyły w naszych pracach. Podliczając straty w człon-
kach, których pamięć uczciliśmy na wstępie dzisiejszego 
zebrania, na koniec roku 2008 nasze towarzystwo liczyło 
164 członków, z tym, że nie wszyscy poczuwali się do obo-
wiązku opłacenia składek członkowskich, a zatem także do 
aktywnej pracy w naszym stowarzyszeniu.
 Jeśli mowa o składkach członkowskich, należy przypomnieć, 

że decyzją walnego zebrania składka roczna wynosiła 15 
zł. Ze strony wpłacających nie spotkaliśmy się z żadnymi 
narzekaniami, co do wysokości składki. W ciągu minionego 
roku składkę opłaciło 79 członków.
Powyższe stwierdzenia dowodzą, że problem pozyskiwania 
naszych członków i troska o składki członkowskie to dalsze 
zadanie dla Zarządu.
 Zgodnie z zaleceniem Walnego Zebrania poszukiwaliśmy 
sponsorów wspierających naszą działalność. W minionym 
roku pozyskaliśmy ofiarodawców dla wydawnictwa, jakim 
są „Kroniki Muzealne” Dzięki temu wydaliśmy siódmy numer 
tego wydawnictwa, a w nim sprawozdanie z obchodów 
60-lecia działalności Towarzystwa oraz 50-lecia muzeum 
starosądeckiego. Zeszyt otwiera sprawozdanie z jubileuszu 
100-lecia działalności Spółdzielni Handlowo – Produkcyjnej 
„Rolnik” (zresztą głównego sponsora tego numeru). Perio-
dyk zawiera również przyczynek do zapomnianej historii 
starosądeckich Żydów. Najważniejsze jednak jest to, że 
artykułem p. Leszka Zakrzewskiego udało się zgromadzić 
pełną listę starosądeczan, których wydarzenia 1939 r. rzu-
ciły w niewolę Rosji Radzieckiej. Tym samym spełniliśmy 
swój obowiązek wobec wszystkich cichych bohaterów dru-
giej wojny światowej, o których poprzedni okres wolał zapo-
mnieć. 
 Sponsorami tego numeru (poza wspomnianą SHP) byli: 
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, Firma Transportowa 
„BATIM” p. Barbary Edemüller, Stacja Paliw „Ekspans” p. 
Edwarda Golonki, Firma Remontowo-Budowlana p. Tade-
usza Szewczyka oraz firma transportowa p. Grzegorza 
Dobrowolskiego. Wszystkim sponsorom wyrażamy głębo-
kie podziękowania. Równocześnie informuję, że w ubiegłym 
roku nie korzystaliśmy z pomocy Starostwa Powiatowego 
w Nowym Sączu.
Zgodnie ze zadaniami zleconymi przez Walne Zgromadze-
nie, Towarzystwo włączyło się czynnie do różnych imprez 
i przedsięwzięć organizowanych przez władze samorzą-
dowe oraz wynikające z innych programów.
Cykliczną imprezą jest „Pierścień Św. Kingi” organizowany 
również w Wieliczce, Bochni, Wiśniczu i Krościenku. Orga-
nizatorem jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Na 
terenie Starego Sącza wymieniona impreza miała miejsce 
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13 lipca ubiegłego roku. Naszym zadaniem było udostęp-
nienie bezpłatnego zwiedzania naszego muzeum oraz tra-
dycyjnie podawanie starosądeckiej „bryjki” na dziedzińcu 
muzeum. W tym dniu muzeum zwiedziło 221 osób, a „bryjki” 
wydaliśmy ok. 100 porcji.
 Członkowie Zarządu uczestniczyli w licznych uroczy-
stościach, jak Święto Niepodległości w dniu 11 listopada 
w przeddzień Święta Zmarłych odwiedziliśmy groby zasłu-
żonych działaczy Towarzystwa, na których złożono kwiaty 
i zapalono znicze.
 Towarzystwo było inicjatorem zaproszenia do „Miasteczka 
Galicyjskiego” w nowosądeckim skansenie członków Klubu 
„Złotego Wieku” prowadzonego przez p. Zofię Szewczyk. 
Była to bardzo pouczająca wycieczka ze zwiedzaniem 
odtworzonego starosądeckiego ratusza z XVII wieku.
Prezes towarzystwa uczestniczył w wielu spotkaniach orga-
nizowanych dla organizacji pozarządowych przez Starostwo 
Powiatowe. Uczestniczył także w obchodach 30-lecia dzia-
łalności zaprzyjaźnionego z nami Towarzystwa Miłośników 
Piwnicznej. Brał udział w trzydniowej konferencji Regional-
nych Towarzystw Kultury w Niepokalanowie, gdzie Towarzy-
stwu wręczono adres gratulacyjny od Prezesa Krajowego 
Związku Regionalnych Towarzystw Kultury. W dyplomie 
znajdują się gratulacje za osiągnięcia uzyskane w ciągu 60 
lat działalności Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.
Również dnia 29 stycznia br. Prezes Towarzystwa zapro-
szony został na spotkanie z Ministrem Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Spotkanie odbyło się w salach Uniwer-
sytetu Kardynała Karola Wyszyńskiego w Warszawie. Tam 
minister Bogdan Zdrojewski wręczył nam specjalny dyplom 
z okazji 60 lat działalności Towarzystwa. Należy zaznaczyć, 
że jest to już drugie uznanie ministerstwa, bowiem pierwsze 
przyznane zostało jeszcze przez ministra Lucjana Motykę. 
Należy dodać, że także władze wojewódzkie doceniały 
rolę Towarzystwa, skoro przyznano mu medal zasługi dla 
byłego województwa krakowskiego, a następnie wojewódz-
twa nowosądeckiego. Śp. Stanisław Przybyłowicz i Marian 

Palmowski wyróżnieni zostali odznakami „Brata Alberta”.
Przypominam, że w roku ubiegłym dyplomem wyróżnił 
nasze towarzystwo Starosta Nowosądecki Jan Golonka. 
Ostatni dyplom uzupełnia, zatem kolekcję wyróżnień świad-
czących o tym, że działalność Towarzystwa była zawsze 
i jest nadal wysoko oceniana w zakresie ochrony zabytków 
i działalności na rzecz dziedzictwa kulturowego małej ojczy-
zny, jaką jest Stary Sącz.
W ciągu minionego roku Towarzystwo i samo muzeum 
gościło wielu znamienitych gości. Kilka razy gościliśmy kra-
jowych i zagranicznych gości p. Burmistrza, którym prze-
kazywaliśmy wiedzę o Starym Sączu. Także sala, w której 
obradujemy służyła na spotkanie artystów plastyków, którzy 
już po raz trzeci spotkali się na międzynarodowym plenerze 
malarskim organizowanym właśnie w Starym Sączu.
Dużym wydarzeniem była również wizyta Wojewódzkiego 
Zarządu Małopolskiego Zrzeszenia Towarzystw Kultury 
(którego jesteśmy członkami) z ks. Władysławem Pilarczy-
kiem na czele. Goście zapoznali się z 60-letnim dorobkiem 
Towarzystwa oraz samego muzeum, a także zwiedzili naj-
ciekawsze zakątki naszego miasta w tym te miejsca, w któ-
rych można zobaczyć troskę naszego stowarzyszenia jak 
np. cmentarz choleryczny, odnowione nagrobki na starym 
cmentarzu.
 Ponieważ w ubiegłym roku przypadła 120 rocznica urodzin 
znanego nauczyciela i kompozytora Jana Joachima Czecha, 
Towarzystwo zorganizowało dnia 13 listopada wieczór poezji 
jubilata. Impreza odbyła się w siedzibie Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki również współorganizatora wieczoru. Licznie 
zebrani uczestnicy (w tym rodzina poety) wysłuchali jego 
wierszy i pięknych melodii kompozycji J. J. Czecha.
 W minionym roku Zarząd Towarzystwa zorganizował 
trzecią z kolei kwestę na starosądeckich cmentarzach. 
Podobnie jak w latach ubiegłych kwestowali p. Burmistrz, 
p. Przewodniczący Rady Miejskiej, członkowie zarządu, 
ochotnicy – wolontariusze oraz młodzież z Prywatnego 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Efektem było 
zebranie 6.272.14 zł. Ponieważ z roku 2007 pozostało 
1725.14 zł łącznie w roku 2009 do zagospodarowania pozo-
staje 7.997.28 zł. Wytypowano pomniki na starym i nowym 
cmentarzu. Wykonawcą był i zapewne będzie p. Józef Stec 
konserwator z Nowego Sącza.
 Należy także wspomnieć, że w minionym roku kustosz 
naszego muzeum p. Magdalena Fryźlewicz obroniła pracę 
magisterską na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. 
Postawą obrony była jej samodzielna praca pt. „Towarzy-
stwo Miłośników Starego Sącza jego funkcja społeczno-kul-
turalna”. Praca uzyskała ocenę bardzo dobrą, tym samym 
spełniła warunki regulaminu nagrody im. Józefa Paszkie-
wicza. Nagroda została przyznana przez Zarząd Towarzy-
stwa.
 Spośród wszystkich zadań podejmowanych przez Zarząd, 
na plan pierwszy wysuwa się troska o nasze muzeum regio-
nalne. Podobnie jak w latach ubiegłych, muzeum cieszy się 
dużym zainteresowaniem zwłaszcza szkół i turystów indy-
widualnych. Niestety, wśród zwiedzających zmniejszyła się 
liczba wycieczek zbiorowych. Przyczyną jest słaba frekwen-
cja kuracjuszy i wczasowiczów Doliny Popradu i Krynicy, 
ale przede wszystkim likwidacja parkingu autobusowego 
na rynku. Dzisiaj wycieczki zatrzymują się raczej na Pod-
majerzu i przy ołtarzu papieskim, a wyprawa do centrum 
kończy się na zwiedzaniu klasztoru. Organizacja parkingu 
przy ulicy Jagiellońskiej raczej nie zdaje egzaminu.
W ubiegłym roku muzeum nasze zwiedziło łącznie 5428 
osób, w tym 3333 młodzieży w zorganizowanych grupach 
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(poważną część z tej liczby, bo aż 895 osób to młodzież 
z miejscowych szkół, która nasze muzeum zwiedza bez-
płatnie), turystów indywidualnych było 1096 osób oraz 150 
gości z zagranicy. Muzeum za każdym razem otrzymuje 
wyrazy uznania za bogactwo eksponatów, właściwą pre-
zentację oraz za czystość i estetykę. Mankamentem jest 
słabe ogrzewanie w sezonie zimowym, bowiem dogrzewa-
nie grzejnikami olejowymi i konwektorami wiatrakowymi nie 
daje pożądanych efektów.
 Podobnie jak w latach ubiegłych w sezonie letnim muzeum 
otwarte było od godziny 10 do 17-tej W tym czasie obo-
wiązkowo muszą dyżurować, co najmniej 3 osoby. Udało 
się nam uzyskać z Urzędu Pracy zatrudnienie (na staż) p. 
Adama Górskiego na cztery miesiące tj. od maja do wrze-
śnia Za jego pracę płacił Powiatowy Urząd Pracy. Płynna 
znajomość języka angielskiego pana Górskiego pozwoliła 
na oprowadzanie turystów zagranicznych w tym języku, co 
spotkało się z wielkim uznaniem i podniosło rangę naszego 
muzeum.
 Wpłynęło to również na profesjonalną promocję naszego 
miasta, którą zalecał nam przyjęty przez walne zebranie 
program działania. Także wizyta Zarządu Wojewódzkiego 
Regionalnych Towarzystw Kultury pozwoliła delegatom 
innych bratnich stowarzyszeń z Małopolski na poznanie 
uroków naszego miasta. Zresztą promocja Starego Sącza 
odbywała się na różnych spotkaniach i sympozjach, jak np. 
w Niepokalanowie, gdzie rozdawane były przewodniki po 
Starym Sączu w języku polskim i angielskim.
Natomiast nie powiodło się zalecane w programie współ-
działanie z zawiązanym w Starym Sączu Stowarzyszeniem 
Drogami Tischnera, bowiem stowarzyszenie to samoczyn-
nie rozwiązało się, a niektórzy jego członkowie zadeklaro-
wali przystąpienie na członków naszego towarzystwa. Idea 
ks. Tischnera żyje nadal i na 2009 rok pozostali działacze 
rozwiązanego stowarzyszenia w ścisłym współdziałaniu 
z Towarzystwem Miłośników Starego Sącza planują wmu-
rowanie w klasztorze pamiątkowej tablicy oraz zorganizo-
wanie cyklu odczytów i spotkań poświęconych naszemu 
rodakowi. Proponowany termin to miesiąc marzec 2009 r. 
w 78 rocznicę urodzin ks. Tischnera.

 Gospodarka finansowa Towarzystwa w 2008 r. opierała się 
na dotacji Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 40 tys. złotych 
oraz na dochodach własnych.
 Dotacja w wymienionej kwocie 40 tys. złotych w części 
pokryła wydatki płacowe pracowników muzeum. Na płace 
składają się jeden etat kustosza muzeum o najniższej 

kwocie krajowej i trzech umowach zlecenia (rencistów 
i emerytów) oraz dwóch umów o dzieło. Łącznie wydatki 
osobowe wyniosły 46.940.53 zł. A zatem pozostałą kwotę 
6940.53 zł ponad dotację Zarząd zmuszony był pokryć 
z dochodów własnych.
 Dochodami własnymi były: przychody ze wstępów za zwie-
dzanie muzeum w kwocie 10459 złotych, składki człon-
kowskie 1915 zł oraz wspomniani wcześniej sponsorzy na 
„Kroniki Muzealne” w kwocie 3350 zł. Także ze sprzedaży 
wydawnictw uzyskano kwotę 5.275.50 zł.
 Zgodnie z wcześniejszą uchwałą walnego zebrania zysk 
ze sprzedaży naszych wydawnictw należy przeznaczyć na 
dalsze, kolejne wydawnictwa. Szczegółowe sprawozdanie 
z gospodarki finansowej przedstawili: księgowa i skarbnik.

 Przedstawione sprawozdanie tylko w ogólnych zarysach 
obrazuje działalność Zarządu. Prowadzenie muzeum, pre-
zentowanie Towarzystwa Miłośników Starego Sącza na róż-
nych spotkaniach, codzienne zabiegi o realizację różnych 
zadań to nieustanna praca Prezesa i członków Zarządu 
w ciągu całego minionego roku.
 Trudno jednak pominąć fakt, że na dzisiejszym zebraniu 
powinniśmy ocenić okres ubiegłej kadencji dotychcza-
sowego Zarządu Towarzystwa. W tym okresie przeżyli-
śmy wspólnie niezapomniane obchody 750-lecia naszego 
miasta, a także nasze własne jubileusze: 60 lat działalności 
Towarzystwa Miłośników Starego Sącza oraz 50-lecie ist-
nienia Muzeum Regionalnego. Nas członków miłośników 
miasta dumą napawały nas i nadal napawają prace reno-
wacyjne starosądeckiego rynku i przyległych ulic, prace 
konserwatorskie klasztoru Klarysek i wszelkie inne prace. 
Jeśli nie uczestniczyliśmy w tych pracach jako stowarzysze-
nie, to przecież nie zapominamy, że sprawcą i animatorem 
wszystkich poczynań jest członek Towarzystwa – burmistrz 
naszego miasta p. Marian Cycoń. Podkreślić należy, że 
wszystkich tych prac nie zakończył on wraz z zakończonym 
jubileuszem, a kontynuuje nadal, a klasztor wraz z murami 
stanowi dziś przysłowiową „perłę w koronie”. 
 W 2007 roku zorganizowaliśmy własne, wspomniane 
wcześniej jubileusze Towarzystwa i muzeum. Wydarzenia 
te przywitaliśmy wieloma wydawnictwami, a przede wszyst-
kim wznowieniem pracy prof. Henryka Barycza tj. „Historii 
Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 roku”. 
Ponadto wydaliśmy „Przewodnik po Starym Sączu i jego 
zabytkach” w języku polskim i angielskim, Przewodnik po 
zbiorach muzealnych w języku angielskim i niemieckim. 
Wydaliśmy również kolejne numery „Kronik Muzealnych” 
numery 4, 5, 6 i 7.

 Utrwalają one ważne zdarzenia historyczne związane 
z naszym miastem. Jubileusz upamiętniliśmy także tablicą 
informującą o istnieniu klasztoru oo. Franciszkanów.
W okresie minionej kadencji w dniu Święta Zmarłych organi-
zowaliśmy kolejne kwesty na starosądeckich cmentarzach. 
Kwesty wrosły już w tradycję i spotykają się ze zrozumie-
niem mieszkańców. Dzięki zebranym środkom odnowio-
nych zostało siedem zabytkowych, a zapomnianych już 
pomników. Dalsze odnowione zostaną w roku bieżącym.
 To tylko niektóre ważniejsze fakty i wydarzenia z naszej 
kadencyjnej działalności. Kolejne zadania stają przed 
Zarządem, który zostanie wyłoniony na dzisiejszym zebra-
niu sprawozdawczo-wyborczym.
 
 Szanowni Członkowie Towarzystwa Miłośników Starego 
Sącza!
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 Podczas spotkania członków Towarzystwa wspominano 
zmarłego w styczniu tego roku Edmunda Wojnarowskiego 
i dyskutowano m.in. o zbiórce pieniędzy na starosądeckich 
cmentarzach, o lepszej informacji o lokalizacji i działalno-
ści muzeum, o kolejnych wydawnictwach promujących 
miasto, o uroczystościach w związku z 10-rocznicą wizyty 
Jana Pawła II w Starym Sączu, o remoncie „Sokoła”, o akcji 
zachęcania do wstępowania w szeregi Towarzystwa, o akcji 
promocyjnej na rzecz nadania miastu prestiżowego statusu 
pomnika historii, dzięki czemu możliwe będzie jeszcze efek-
tywniejsze pozyskiwanie środków unijnych na rewitalizację 
miasta. (Tytuł pomnika historii nadawany jest rozporządze-
niem Prezydenta RP, celem ochrony i zachowania warto-
ści historycznych, przestrzennych, architektonicznych oraz 
wartości niematerialnych). 
 Burmistrz Marian Cycoń podsumował ubiegły rok oraz 
przedstawił swoje plany na przyszłość i jeszcze raz dzięko-
wał Towarzystwu za wsparcie idei przebudowy rynku.

Ryszard Kumor

ZASZCZYTY DLA 
BURMISTRZA
Sympatycznym akcentem Walnego Zebrania Sprawoz-

dawczo-Wyborczego Towarzystwa Miłośników Sta-
rego Sącza było uhonorowanie burmistrza Mariana 

Cyconia tytułem: Honorowego Członka i Prezesa Towarzy-
stwa Miłośników Starego Sącza.
 - Marian Cycoń od pierwszego roku urzędowania na stano-
wisku burmistrza jest członkiem naszego stowarzyszenia, 
pełnił też funkcję za stępcy prezesa - mówił Jan Koszkul. - 
Niewiele re gionalnych stowarzyszeń wspieranych jest przez 
samorząd lokalny. Stary Sącz w tym przoduje. Nie sposób 
wymienić wszystkich zasług burmistrza dla go spodarki miej-
skiej, ale trzeba podkreślić skuteczność zabiegów o środki 
pozabudżetowe, dzięki którym można było przebudować 
rynek i całą starówkę, odnowić świątynię klasztorną, wieżę 
bramną i otaczający mur, remontować kościół św. Rocha. 
Na ten rok planowany jest remont dachu na świątyni klasz-
tornej oraz modernizacja otoczenia źródełka św. Kingi na 
Podmajerzu.

 List gratulacyjny na ręce gospodarza miasta złożył też pro-
fesor Józef Wojnarowski - przewodniczący Polskiego Komi-
tetu Teorii Maszyn i Mechanizmów. (ryk)

 Do was należeć będzie ocena działalności zarządu, tym 
bardziej ważna, że zebranie dzisiejsze ma charakter spra-
wozdawczo-wyborczy, a co za tym idzie wybory naszego 
Zarządu.
 W imieniu ustępującego zarządu i własnym pragnę w tym 
miejscu podziękować tym wszystkim, którzy wspierali nas 
i pomagali w minionej kadencji.
 Przede wszystkim dziękuję p. Marianowi Cyconiowi Burmi-
strzowi Starego Sącza za finansowe wspieranie muzeum 
regionalnego. Dziękuję również radnym rady Miejskiej 
z p. Marianem Lisem na czele za wyrozumiałość i pomoc 
w naszej pracy. 
 Dziękuję wszystkim sponsorom, którzy w minionym roku 
wspierali nasze wydawnictwo „Kroniki Muzealne”.
 Dziękuję członkom Zarządu, którzy na bieżąco służyli 
pomocą prezesowi i muzeum. Dziękuję moim zastępcom, 
skarbnikowi p. Władysławowi Kubowiczowi, sekretarzowi p. 
Renacie Jachimczak oraz p. Annie Ziaja - prowadzącej nam 
księgowość, która wspiera nas wobec Urzędu Skarbowego 
i ZUS oraz na co dzień prostuje nasze błędy finansowe.
 Dziękuję pracownikom muzeum p. Magdalenie Fryźlewicz 
oraz Andrzejowi Długoszowi za ich codzienną pracę bez 
wolnych sobót i niedzieli. Dziękuję p. Adamowi Górskiemu 
i licznym wolontariuszom, którzy na każde zawołanie gotowi 
byli pomagać nam w codziennej pracy.
 Przed nami kolejny rok, kolejne zmagania i mam nadzieje 
kolejne sukcesy. Wszystkie trudności pokonamy dzięki 
wspólnemu działaniu, a Zarząd znów będzie się mógł 
pochwalić działalnością za kolejny rok sprawozdawczy.
 
 Program działania Towarzystwa Miłośników Starego 
Sącza na 2009 r.
 
 - Zarząd Towarzystwa Miłośników Starego Sącza nasili 
pracę na rzecz pozyskiwania nowych członków Towarzy-
stwa. Zaleca się, by każdy z członków Zarządu zachęcił 
przynajmniej jednego kandydata do wstąpienia do naszego 
stowarzyszenia.
 - Muzeum Regionalne powinno nadal stanowić bieżącą 
troskę Zarządu. W tym celu należy w mediach i osobistych 
kontaktach propagować walory zgromadzonych zbiorów 
i zachęcać do zwiedzania muzeum. Należy także zwracać 
uwagę na możliwość pozyskania nowych eksponatów i ich 
prezentację.
 - Zarząd Towarzystwa będzie włączał się we wszystkie uro-
czystości i imprezy promowane przez władze lokalne oraz 
różne organizacje i stowarzyszenia. Ponieważ w bieżącym 
roku przypada 10 rocznica pobytu w Starym Sączu Ojca 
Świętego Jana Pawła II Towarzystwo aktywnie włączy się 
we wszystkie działania uświetniające tę wielką rocznicę.
- Kontynuując pamięć o starosądeczaninie ks. prof. Józe-
fie Tischnerze należy zaprojektować i przeprowadzić uro-
czystość związaną z wmurowaniem tablicy pamiątkowej 
poświęconej tej postaci. Uroczystość ta powinna służyć 
szerokiej popularyzacji myśli ks. Tischnera poprzez odczyty 
i spotkania.
 - Zarząd podejmie intensywne działania promocyjne 
wydawnictw Towarzystwa Miłośników Starego Sącza. Dzia-
łania powinny zachęcić mieszkańców Starego Sącza do 
nabycia tych wydawnictw, nawet po cenach promocyjnych. 
Proponuję przeprowadzić akcję pod hasłem: „W każdym 
domu Historia Starego Sącza”
 - Towarzystwo zobowiązuje się wspomóc Burmistrza Sta-
rego Sącza w przygotowaniu programu merytorycznego 
i wizualnego pod nazwą: „Stary Sącz – pomnik historii”.
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W dniach 12-14 marca br. w Starym Sączu obchodzono 
78. rocznicę urodzin księdza profesora Józefa Tischnera.

 „Mój krajobraz fundamentalny bierze się z gór i trochę 
z szumu Dunajca. Krajobraz intelektualny z husserlowskiej 
redukcji transcendentalnej, to znaczy z tego horyzontu, 
w którym można zawiesić wszelkie przekonania i raz jesz-
cze je rewidować. Natomiast horyzont religijny z tych drew-
nianych kościółków, wśród których wyrastałem - z kościółka 
w Jurgowie, z kościółka w Łopusznej. A trochę też ze 
Starego Sącza i tamtejszej tradycji franciszkańskiej. Co 
prawda, bywałem tam rzadko, ale obecność starosądeckich 
klarysek, to świadectwo franciszkańskiej religijności i kul-
tury, jednak siedzi we mnie bardzo mocno” - konstatował 
przed laty ks. prof. Józef Tischner (Adam Michnik, Józef 
Tischner, Jacek Żakowski, „Między panem a plebanem”, 
Znak, Kraków 2001).
 
 Pierwszego dnia uroczystości rocznicowych odbył się 
pokaz filmowej biografii Księdza Profesora „Tischner. Życie 
w opowieściach”, wyprodukowanej w 2008 roku (reżyse-
ria: Artur Więcek „Baron”, scenariusz: Witold Bereś, Artur 
Więcek, współpraca scenariuszowa: Wojciech Bonowicz, 
dokumentacja: Tomasz Schimscheiner, Piotr Czyż, zdjęcia: 
Piotr Trela, muzyka: Jan Kanty Pawluśkiewicz, produkcja: 
telewizja TVN, Bereś & Baron Media Productions, współfi-
nansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej) w sali I Liceum 
im. Marii Skłodowskiej-Curie.
 Drugiego dnia było spotkanie z doktorem polonistyki UJ 
Łukaszem Tischnerem (studiował też filozofię, sekretarz 
redakcji miesięcznika „Znak”, bratanek ks. J. Tischnera), 
w sali Muzeum Regionalnego oraz otwarcie wystawy: Beata 
Sarapata „W żywiole piękna - obrazy dla Księdza Profesora 
Józefa Tischnera” w „Galerii pod Piątką” – CKiS, na której 
absolwentka Wydziału Filozofii - Papieskiej Akademii Teo-
logicznej (pod kier. ks. prof. Józefa Tischnera) oraz Sydney 
University i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych prezen-
tuje dzieła przedstawiające w sposób realistyczny górskie 
pejzaże Podhala i Tatr. 

 Trzeciego dnia odbyła się msza święta w intencji księdza 
Tischnera w klasztorze ss. Klarysek (celebrowana przez ks. 
prałata Alfreda Kurka, z kazaniem ks. Marka Tabora) a póź-
niej nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętnia-
jącej postać ks. Józefa Tischnera.
 Na kamiennej płycie w przejściu na dziedziniec klasztoru 
wyryto słowa: ks. Józef Tischner / *12.III.1931 †28.VI.2000 
/ Urodzony w Starym Sączu. / Filozof nadziei, dialogu 
i spotkania / profesor PAT, UJ, PWST w Krakowie. / 
Autor „Etyki solidarności” / odznaczony Orderem Orła 
Białego. / Przyjaciel tut. Klasztoru ss. Klarysek. / Wiel-
kiemu Polakowi i Rodakowi / Towarzystwo Miłośników 
Starego Sącza 2009. 
 Ks. Tischner bywał u sióstr Klarysek, odprawiał msze, głosił 
kazania w kościele klasztornym i pomagał im w różnych 
sprawach. W lipcu 1981 r. był inicjatorem i uczestnikiem 
sympozjum o bł. Kindze, które stanowiło wielki krok naprzód 
w staraniach o jej kanonizację. We wrześniu 1992 r. z okazji 
700-lecia śmierci Kingi, przeprowadził cykl konferencji „Szu-
kajcie najpierw Królestwa Bożego”. Ostatnią mszę u Klary-
sek odprawił w 1994 roku. 
 Tablicę odsłonił brat księdza Kazimierz Tischner, który 
zaprosił do tego aktu uczennicę z pocztu sztandarowego 
Szkoły Podstawowej im. Ks. Prof. J. Tischnera w Starym 
Sączu. Poświęcenia tablicy dokonał Ksiądz Prałat. Po kilka 
okolicznościowych zdań wygłosili: przewodniczący Rady 
Miejskiej Marian Lis i prezes Towarzystwa Jan Koszkul. 
 Organizatorem obchodów rocznicowych było Towarzystwo 
Miłośników Starego Sącza oraz współorganizatorzy: Klasz-
tor ss. Klarysek, I Liceum Ogólnokształcące, Centrum Kul-
tury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. 

 Józef Tischner - ksiądz, filozof, etyk, pisarz, publicysta uro-
dził się w Starym Sączu 12 marca 1931 r., w domu przy 
ulicy Piłsudskiego 9, należącym wówczas do jego wuja 
Stanisława Tischnera. Pierwszy syn Weroniki z Chowań-
ców i Józefa Tischnera ochrzczony został 2 kwietnia 1931 r. 
w kościele parafialnym p.w. św. Elżbiety Węgierskiej przez 
ówczesnego proboszcza ks. Antoniego Odziomka. Rodzice 
księdza byli nauczycielami (ojciec ukończył tutejsze Semi-
narium Nauczycielskie). 
 Józef Tischner mieszkał, dorastał i uczył się w Łopusznej 
(w czasie okupacji w Rabie Wyżnej i Rogoźniku), gdzie 
Józef Tischner - senior objął posadę kierownika szkoły. Póź-
niej ukończył Gimnazjum w Nowym Targu, gdzie zdał tzw. 
dużą maturę. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Wydziale Histo-
ryczno-Filozoficznym UJ. Jego wykładowcą z etyki społecz-
nej był ks. dr Karol Wojtyła. Święcenia kapłańskie przyjął 26 
czerwca 1955 roku z rąk bpa Franciszka Jopa. W 1963 roku 
obronił doktorat u prof. Romana Ingardena na UJ. 
 Wykładał filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym 
(później - Papieskim Wydziale Teologicznym, a od 1981 - 
Papieskiej Akademii Teologicznej) w Krakowie, filozofię dra-
matu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie 
oraz filozofię na Wydziale Filologicznym UJ. 

87-rocznica urodzin księdza Józefa Tischnera

Przyjaciel klasztoru Klarysek
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 Był wybitnym intelektualistą, współzałożycielem i prezy-
dentem Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, doktorem 
honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Krakowie, autorem wielu książek, w tym 
dzieł filozoficznych, zbiorów szkiców i esejów poświęconych 
problematyce filozoficznej, społecznej i religijnej.
 Aktywny uczestnik przemian społecznych w Polsce. 
W 1980 roku związał się z ruchem „Solidarności” („Etyka 
solidarności”), był gościem I Ogólnopolskiego Zjazdu Dele-
gatów „Solidarności”.
 Laureat wielu nagród m.in. im. Jurzykowskiego, Pen Clubu, 
im. K. Pruszyńskiego. Kawaler Orderu Orła Białego.
 W ostatnich latach życia ciężka choroba pozbawiła go moż-
liwości mówienia, mimo to wciąż pisał. Zmarł 28 czerwca 
2000 roku w Krakowie. Pochowany został na cmentarzu 
w Łopusznej.

 W 1970 roku rodzice księdza Tischnera wybudowali sobie 
dom w Starym Sączu przy ulicy Mickiewicza 32 i mieszkali 
tutaj aż do śmierci (pochowani zostali na miejscowym cmen-
tarzu). Na poddaszu ich domu był przeznaczony dla syna 
mały pokój, w którym od czasu do czasu przebywał. 
 W 2003 roku Towarzystwo Miłośników Starego Sącza ufun-
dowało i umieściło na frontonie domu przy ul. Piłsudskiego 
9 tablicę pamiątkową. W Muzeum Regionalnym została 
urządzona z inicjatywy Andrzeja Długosza „Izba pamięci ks. 
Tischnera”, a ostatnio także serwis internetowy „Starosądecki 
Szlak Tischnerowski” www.tischner.sacz.pl. 
 W 2005 roku Rada Miejska nadała Szkole Podstawowej nr 1 
w Starym Sączu imię Księdza Profesora Józefa Tischnera.

 Największym bestsellerem wśród książek ks. Tischnera jest 
napisana gwarą „Historia filozofii po góralsku” (sprzedanych 
ponad 140 tys. egzemplarzy), niezwykłe dzieło, znakomicie 
objaśniające filozofię, w formie gawędy o góralach, ich roz-
sądku i roztropności.

R. Kumor

Smaki regionalne 
Na początku lutego w Starostwie Powiatowym w Nowym 

Sączu odbyła się konferencja na temat „Znaczenia produktu 
regional nego w rozwoju lokalnym i re gionalnym”.

 W programie zebrania były wystąpienia - prelekcje: dra Czesława 
Siekierskigo - posła do Parlamentu Europejskiego, dra Grzego-
rza Rusaka - prezesa Zarządu Polskiej Izby Produk tu Regional-
nego i Lokalnego, znanego z popular nych telewizyjnych progra-
mów o kuchni staropolskiej, mgr inż. Lucyny Kmak z Powiato-
wego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu, Pawła 
Mierniczaka z Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Dariusza 
Goszczyńskigo - z-cy Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Później odbyła się dys-
kusja i podsumowanie konferencji. 
 - Bogactwo polskiej tradycji kulinarnej jest przeogromne - mówił 
dr Rusak. - Trzeba tyl ko do niej sięgać. Tymczasem my wciąż 
zachwycamy się rozmaitymi wiktuałami ze świata, miast promo-
wać rodzi me potrawy. Nasze produkty są zdrowe, pozbawio ne 
chemii, znacznie smaczniej sze niż inne. Trzeba zrobić wszystko, 
by je opisać i zareje strować jako regionalne. Jeśli w światowych 
metropoliach nie ma kuchni jakiegoś kraju, to oznacza, że tego 
kraju nie ma w świadomości ludzi.
 Wiadomo powszechnie, że kraje Unii Europejskiej chronią swoje 
tradycje produktów kulinarnych i wy korzystują produkty re gionalne 
jako formę promocji. Polacy mają jeszcze sporo do nadrobienia 

w takich działaniach.
 Produkty regionalne to takie, które można wytwarzać tylko w niektó-
rych regionach Unii Europejskiej, a ich nazwy i technologie wytwa-
rzania są prawnie chronione, w trzech kategoriach: „Chroniona 
Nazwa Pochodzenia”, „Chronione Oznaczenie Geograficzne” oraz 
„Gwarantowana Tradycyjna Specjalność”. Do tej pory w Unii Euro-
pejskiej zarejestrowano tylko dwa produkty pochodzące z Małopol-
ski - oscypek i bryndzę podhalańską (oba w kategorii chronionej 
nazwy pochodzenia).
 Tymczasem na stronach internetowych ministerstwa rolnictwa, na 
liście produktów tradycyjnych w Małopolsce, czyli takich, których 
jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania 
tradycyjnych metod produkcji wykorzystywanych, od co najmniej 25 
lat, znajdują się lody nowotarskie, ser gazdowski - gołka (pucok, 
kara), bundz / buac, redykołka (mały oscypek), bryndza podhalań-
ska, żętyca, oscypek (oszczypek), jagnięcina podhalańska, tuszka 
gęsi zamorskiej, kiełbasa lisiecka, żurek po krakowsku, barszcz 
czerwony krakowski, karp zamorski, bajgiel z Kazimierza, chleb żar-
nowy z Łomnej, ciasteczka wyśmienite (wg. receptury opracowanej 
w krakowskiej szkole gastronomicznej, najstarszej w Polsce), chleb 
jurajski, obwarzanek krakowski, jodłownicki kołacz z serem, chleb 
prądnicki, precelek krakowski, charsznicka kapusta kwaszona, 
nasiona fasoli „Piękny Jaś” z Doliny Dunajca, łukowicka śliwka 
suszona, suska sechlońska, jabłko z Raciechowic, jabłka łąckie, 
śliwowica wyborna, śliwowica łącka, sądecki miód spadziowy, mało-
polski miód spadziowy, balsam kapucyński i sól wielicka. 
 Są też starodawne różne sądeckie przysmaki, choćby żur 
z zakwasu z białą kiełbasą, barszcz czerwony kwaszony, groch 
z kapustą, żur z bobem i słoniną, podpłomyk, kołocz z serem, pie-
rogi z kapustą, kompot z suszonych śliwek, golonka z kapustą, 
knedle z tartych ziemniaków z nadzieniem śliwkowym, łomniczań-
skie pierogi „mordonie” i „maćki” z tartych ziemniaków z farszem 
z gotowanych ziemniaków z bryndzą, zupę z karpieli i ziemniaków 
itd. Regionalne potrawy sądeckie można znaleźć na stronie www.
potrawyregionalne.pl, natomiast „Lista Produktów Tradycyjnych” 
i opis znaku towarowego „Produkt Tradycyjny z Małopolski” oraz 
informacje związane z możliwością uzyskania wpisu na liście znaj-
duje się na portalu internetowym „Wrota Małopolski”.
 Konferencja miała świetną frekwencję. Wśród wie lu produ centów 
żywności, rolników i sadowników, którzy przysłuchiwali się cieka-
wym referatom na temat produk tów regionalnych i warunków, które 
trzeba spełnić, aby mogły one uzyskać odpowiednie cer tyfikaty 
europejskie, byli m.in. nasi radni i sołtysi: Jan Gomółka z Gołkowic, 
Stanisław Paluch z Łazów Biegonickich, Maria Węgrzyn z Myślca, 
Krystyna Szewczyk z Moszczenicy, Stranisław Pietrzyk z Popowic.

(ryk)

Fot. R
. K

um
or

KURIER STAROS¥DECKI • III • 2009 Strona 13



Nasza szkoła 
Z profesorem Józefem Wojnarowskim 
rozmawia Ryszard Kumor
Ryszard Kumor - Panie Profesorze podczas jubileuszu 
60-lecia starosądeckiego liceum mówił Pan o swoich 
wątpliwościach odnośnie początków tej szkoły. Co to za 
historia?

Józef Wojnarowski - Przede wszystkim muszę powiedzieć, 
że ogromnie się ucieszyłem, że w tak znakomitym gronie 
mogłem uczestniczyć w podniosłej uroczystości jubileuszu 
naszej szkoły. Dziesięć lat temu, z okazji 50-lecia Liceum, 
mój brat Edmund, który zmarł niedawno, mówił o swych re-
fleksjach, edukacji i o przygotowaniach do pierwszej matury 
w 1949 roku. Obłożnie chory, nie mógł przyjechać na jubi-
leusz, przekazał jednak poprzez moje wystąpienie pozdro-
wienia i gratulacje dyrekcji liceum i serdeczne pozdrowienia 
uczestnikom zjazdu.

RK - Proszę jeszcze raz przyjąć wyrazy głębokiego 
współczucia z powodu śmierci brata. Pan Edmund pisał 
świetne teksty do naszego Kuriera, z dużym sentymen-
tem wspominał też lata szkolne w Starym Sączu. 

JW - Dziękuję. Brat Edmund był jednym z 16 pierwszych ma-
turzystów w tej szkole, ja jestem absolwentem małej matury 
z 1949 roku. Jubileusz to wielka sprawa, przy takiej okazji za-
wsze wiele mówi się o dynamicznym rozwoju szkoły jubilatki, 
jej osiągnięciach, sukcesach, o jej nauczycielach i absolwen-
tach, lecz pojawiają się też i wątpliwości. Pierwsza wątpli-
wość to, od kiedy liczyć powstanie szkoły średniej w Starym 
Sączu a ściślej naszej Jubilatki, skoro pierwsi maturzyści 
zaczynali zajęcia w 1945 roku, a nawet wcześniej w tajnym 
nauczaniu w 1944. Mówiąc o tajnym nauczaniu należy pod-
kreślić duże zasługi, jakie położył ksiądz dziekan Odziomek 
nauczający religii, łaciny i historii. Druga wątpliwość to, czy 
można pomijać absolwentów z małą maturą i czy słusznym 
jest przemilczanie tego faktu, skoro wielu z nich podejmo-
wało dalszą edukację w odległych szkołach Polski i w jakimś 
stopniu reprezentowali liceum i Sądecczyznę. Trzecia wątpli-
wość to, jak przebiegało tajne nauczanie, którego uczniowie 
byli kwalifikowani do wyższych klas, i jak na tym tle oceniać 
kształtowanie się początkowych lat gimnazjum i tutaj dużą 
rolę odegrała mała matura, która była swojego rodzaju po-
czątkiem edukacji, a dla wielu z nas był to pierwszy krok 
wejścia w świat nauki. Czwarta wątpliwość to lata edukacji 
w gimnazjum i okres, w którym powstawała Samorządowa 
Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego w Starym Są-
czu, bo przecież formalnie później po rozwiniętej już działal-
ności została zatwierdzona przez Ministerstwo, jako Liceum 
Ogólnokształcące (Zarządzenie Ministra Oświaty ogłoszono 
w dniu 1.02.1950). Piąta wątpliwość to, dlaczego pomija się 
znaczącą działalność ZHP, które zaraz po wojnie, od 1945 r. 
organizowało harcówki, ogniska i obozy.
 W niczym to jednak nie umniejsza faktu, że Liceum Ogól-
nokształcące należało do znaczącego ośrodka edukacji pro-
mieniującego na Miasto Królewskie Stary Sącz, Gminę i są-
siednie miejscowości. 

RK - Panie Profesorze, przypomnijmy, że „mała matura” 

to był egzamin zdawany po ukończeniu gimnazjum (świa-
dectwo ukończenia gimnazjum) w dawnym systemie 
szkolnym. Dziś też potocznie używa się tego określenia 
w odniesieniu do egzaminu zdawanego przez uczniów 
na zakończenie gimnazjum. Różne zmiany, nie zawsze 
najszczęśliwsze reformy w oświacie, pojawiają się, co 
jakiś czas, ale czy nie najważniejsze jest, aby w szkole 
byli po prostu bardzo dobrzy nauczyciele? 

JW - Niewątpliwie. W tej kwestii bardzo ciekawą kartą edu-
kacji na Sądecczyźnie jest gimnazjum żeńskie prowadzone 
przez klasztor Klarysek. Dzięki tej działalności publicznej 
rząd austriacki przywrócił i przyzwolił Klaryskom na pełnie-
nie swojej misji. Ale to zagadnienie wymaga oddzielnych stu-
diów. Tej kwestii dotknęła delikatnie Zofia Kossak-Szczucka 
w swojej książce Złota wolność, której akcja notabene roz-
poczyna się w Starym Sączu. Podnieść szczególnie nale-
ży niezwykłe poświęcenie szlachetnych sióstr Klarysek 
za to, że udostępniły młodzieży i nauczycielom kilka sal 
w klasztorze za klauzurą, gdy w 1942 roku okupant nie-
miecki zajął budynki szkół na magazyny.
 Z czasów lat studiów, pięknej młodości, pozostały w pamię-
ci postacie nauczycieli: dyrektora Ignacego Kwiecińskiego, 
zwanego przez nas „Kwintusem”. Z grona pedagogicznego 
gimnazjum i Samorządowej Szkoły Ogólnokształcącej stop-
nia licealnego w Starym Sączu panie: Izabelę Molewicz, 
Marie Kotas, Irenę Hasko, Janinę Kopytko oraz panów: Jó-
zefa Dzika, Ignacego Konstantego - cichociemnego, Adama 
Essena, Szymona Kopytko, ks. Franciszka Pałuckiego i in-
nych. Ja najbardziej ceniłem umiejętność zaszczepienia nam 
piękna formalizmu matematyki przez Józefa Dzika asystenta 
Politechniki Lwowskiej, a w szkole podstawowej - przez Wła-
dysława Tarasa. To Oni kształtowali pierwsze dni funkcjo-
nowania Gimnazjum i Szkoły Samorządowej, a więc zręby 
edukacyjne naszej szkoły. Dziś oddaję cześć ich świetlanej 
pamięci!

RK - Teraz, gdy zaczyna dotykać nas kryzys ekonomicz-
ny i gospodarczy podkreśla się znaczenie edukacji i wy-
kształcenia, jako inwestycji na przyszłość, ale przecież 
to nic odkrywczego. Co Pan o tym myśli? 
 
JW - Tak było i jest, i powinno być zawsze. Rosnąca rola edu-
kacji i nauki w naszym życiu sprawia, że jesteśmy świadkami 
nieustających przemian, tworzenia świata wartości, współ-
istniejącego z kształtowaniem charakterów młodzieży na 
przyszłych światłych obywateli. Jest to charakterystyczne dla 
specyfiki nieustannie rozwijającej się cywilizacji naukowej, 
przy czym dziś w czasach gospodarki rynkowej, która w du-
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żym stopniu wpływa na kulturę, sprawą jakby nadrzędną jest 
uznanie za priorytet filtrowanie informacji i w tym zakresie 
pedagogom pozostaje duże pole do popisu. Zauważmy, że 
w wieku arystokracji uwaga historyków skupiała się na boha-
terach, królach i królowych oraz wielkich wodzach, ale w wie-
ku demokracji przeważa tendencja do analiz całościowych, 
dzięki którym następuje ogromny rozwój naukowy i postęp 
technologiczny. W procesie tego rozwoju pierwsze ogniwo 
stanowiła ongiś edukacja gimnazjalna i podstawy matema-
tyki. Dzisiaj, w szkolnictwie, najżywszy temat stanowi mate-
matyka, a ściśle „znów matematyka na maturze?”. Metody 
matematyczne i logiczne tak głęboko wrosły w strukturę 
edukacji i nauki i techniki, że nie sposób wątpić w ich przy-
datność w naszej działalności, w szczególności w czasach 
gospodarki rynkowej. Warto przypomnieć, co o matematyce 
napisał Platon w „Prawach”: - „Arytmetyka rozrusza tego, kto 
jest z natury osowiały i ciężki i uczyni go łatwo uczącym się, 
dobrze pamiętającym i bystrym, a z pomocą sztuki boskiej 
pójdzie on naprzód poza swe naturalne możliwości”. A słyn-
ny, współczesny fizyk amerykański Freeman Dyson uważa: 
- „Matematyka i technologia są darami boga, bodaj najwięk-
szymi po darze życia”. Zaś psychologia uczy, że matema-
tyczny trening mózgu decyduje o długowieczności. Zauważ-
my, że to istny cud, iż matematyka okazuje się językiem, 
jakim natura do nas przemawia. Zdawał sobie już z tego 
sprawę Mikołaj Kopernik, formułując w roku 1543 heliocen-
tryczny model wszechświata. A dziś w układzie słonecznym, 
dzięki lotowi sondy Casini, odkrywamy jedno z najgorętszych 
miejsc - gejzery na księżycu Saturna - Enceladusie. Dodaj-
my, że 10 września ubiegłego roku uruchomiono Wielki Zder-
zacz Hadronów (LHC) - super maszynę, która otworzy nam 
nowe okno na wszechświat i umożliwi sformułowanie modelu 
generacji mas. Pozwoli zapewne zidentyfikować bozon Hig-
gsa, tak zwanej hipotetycznej boskiej cząstki, która zdaniem 
fizyków nadaje materii masę i być może umożliwi domknię-
cie modelu standardowego, ale to nie jest tematem naszej 
rozmowy.

RK - Wróćmy wobec tego do początków Pana edukacji 
i historii liceum w Starym Sączu. 

JW - Tuż po wojnie, w roku 1945, mój brat Edmund wstą-
pił do II klasy gimnazjum, ponieważ pierwszą klasę zaliczył 
w tajnym nauczaniu, a potem w tzw. klasach semestralnych 
w ciągu roku przerabiano dwie klasy. Należał On do histo-
rycznego rocznika pierwszych absolwentów, którzy w maju 
1949 r. jako pierwsi zdawali egzamin maturalny. Objęła ich 
już nowa reforma i byli również pierwszymi maturzystami 
jedenastolatki. A wskutek protestów wobec reformy szkół 
ogólnokształcących, na świadectwie maturalnym dopisa-
no, że jest równoważne świadectwu dojrzałości ukończenia 
liceum ogólnokształcącego. Godnym podkreślenia jest to, 
że ta 16 osobowa grupa była tak zaprzyjaźniona i zwarta, 
że co roku (aż do roku 2005), w drugą sobotę września 
przyjeżdżali na coroczne spotkania do Starego Sącza, któ-
re inaugurowali w klasztornym kościele mszą, odprawianą 
przez ich kolegów księży Władysława Gonciarza i Mariana 
Mordarskiego. Ja w 1946 r. przerabiałem I klasę gimnazjal-
ną w wakacje i zdawałem do drugiej przed komisją, której 
przewodniczył dyr. Ignacy Kwieciński, a egzamin odbył się 
w domu przy ul. Daszyńskiego 1. Kiedy w 1948 r. ukończy-
liśmy III klasę gimnazjum im. Władysława Orkana, zostali-
śmy w ramach ustawy zreformowani i staliśmy się dziewią-
tymi klasami A i B z językami obcymi angielskim i francu-
skim, natomiast uczniowie klasy ósmej szkoły podstawowej  

zyskali rok i awansowali też do IX klasy, ale z językiem rosyj-
skim. Uwidacznia to tablica 15 w znakomitym opracowaniu 
kol. Andrzeja Sojki, któremu szczerze gratuluję tej rocznico-
wej publikacji, choć ubolewam, że tak wybiórczo zamieścił 
sylwetki absolwentów i nie znalazło się miejsce dla życiory-
su Edmunda Wojnarowskiego filozofa, poety, bajkopisarza, 
dziennikarza, a nade wszystko jednego z pierwszych matu-
rzystów. Z tej tabeli wynika, że w dziewiątych klasach uczyło 
się 123 uczniów, natomiast w roku 1951 maturę jedenasto-
latki kończyło 33 absolwentów. Można twierdzić, że 90 ab-
solwentów z małą maturą podjęło dalszą edukację w innych 
szkołach, najczęściej w liceach specjalistycznych. 

RK - Pan kontynuował naukę w średniej szkole technicz-
nej na Śląsku? 

JW - Tak, zdawałem do 3-letniego liceum mechanicznego 
Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach 
i z dniem 1 września 1949 r. podjąłem naukę na podstawie 
świadectwa IX klasy z adnotacją, że jest równoważne ma-
łej maturze. Należy dodać, że tylko na świadectwach klas IX 
A i B, które miały za sobą wcześniej trzy klasy gimnazjum, 
była adnotacja, że są równoważne z małą maturą – to było 
konsekwencją naszych protestów wobec reformy i naprzeciw 
obawom wobec trudności przyjęć do liceów specjalistycz-
nych, które jeszcze nie podlegały reformie. Znamienny był 
również fakt, że jeden z naszych kolegów, który nie uzyskał 
promocji do III klasy gimnazjum został cofnięty do VIII klasy 
podstawowej, a dzięki reformie znalazł się też w IX klasie 
jedenastolatki, ponieważ klasy od VIII do XI były wyznaczni-
kiem ogólnokształcącego stopnia licealnego, wprowadzane-
go w roku szkolnym 1948/49 jedenastoklasowego systemu 
szkolnictwa przyjętego na wzór radziecki.
 Oddzielną sprawą była decyzja Ministerstwa Oświaty i for-
malny akt upaństwowienia Samorządowej Szkoły Ogólno-
kształcącej stopnia licealnego w Starym Sączu. Opiewał on 
dopiero na 1 stycznia 1950 r. Jednak w związku z zakończe-
niem egzaminów maturalnych w maju 1949 r. ministerstwo, 
aby ułatwić absolwentom przyjęcia na studia wyższe, wyra-
ziło zgodę na adnotację na dyplomie maturalnym, iż szko-
ła jest równoważna z państwową. Ja tego doświadczyłem 
osobiście, zdając do trzyletniego liceum mechanicznego 
w Katowicach.
 Te moje refleksje zakończę stwierdzeniem, że, mimo iż edu-
kację w Starym Sączu zakończyłem na małej maturze, to 
czasy te wspominam z wielkim wzruszeniem, bo stanowią 
one dla mnie istotny przyczynek do wspomnień lat młodzień-
czych. Na łamach zaś Kuriera Starosądeckiego, znakomicie 
redagowanego, wraz z bratem Edmundem nawiązywaliśmy 
do szkolnictwa na Sądecczyźnie. Natomiast w wydaniu 
z września ubiegłego roku starałem się przybliżyć młodzieży 
sylwetkę największego matematyka wszech czasów - Leon-
harda Eulera (1707-1783).

RK - Dziękuję Panu za tę rozmowę i ciekawe wspomnie-
nia. 

JW - Dziękuję. Proszę jeszcze pozwolić, że przekażę dla 
dyrektora liceum Krzysztofa Szewczyka najlepsze życzenia 
nowych sukcesów i dalszego rozwoju szkoły. Życzę, aby dy-
namika kształcenia, która towarzyszyła dotąd Liceum Ogól-
nokształcącemu dalej patronowała rozwojowi szkolnictwa 
w tym regionie i oby była znacząco wspierana przez Gospo-
darzy miasta i Małopolski.
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Wiek XIX było okresem, kiedy to na ziemię staro-
sądecką przybywało coraz więcej osób pochodzą-
cych z różnych stron dawnej Polski. Jedną z po-

staci podróżujących po Sądecczyźnie był Bogusz Zygmunt 
Stęczyński. Przyszedł na świat w 1814 roku w Hermano-
wicach koło Dobromila. Kształcił się w szkołach w Krośnie, 
Przemyślu i Tarnopolu. Od wczesnej młodości interesował 
się poezją oraz malarstwem. Mając 30 lat rozpoczął piesze 
wędrówki po Galicji, podczas których gromadził materiały 
historyczne i sporządzał szkice oraz rysunki do dzieła, które 
miał w przyszłości ogłosić. Przedstawiać ono miało i popu-
laryzować zabytki i piękno ziemi ojczystej. Znał doskonale 
Tatry i Podhale. Stęczyński nie ograniczał się wyłącznie do 
poznawania obszarów Polski, ale również wyprawiał się na 
Bukowinę, Węgry, Siedmiogród, Słowację, do Serbii, Chor-
wacji i Dalmacji. W ciągu swego życia podejmował się wielu 
zajęć (pracował m.in. jako leśniczy)1.
 Utwory skreślone przez Stęczyńskiego nie zyskały szer-
szego rozgłosu w XIX stuleciu. Współcześnie natomiast 
posiadają znaczą wartość dokumentacyjną. Centralne miej-
sce wśród nich zajmuje dzieło Tatry w dwudziestu czterech 
obrazach skreślone piórem i rylcem, ogłoszone w Krakowie 
w 1860 roku2. W formie wierszowanej przedstawił w nim 
swe wrażenia o odwiedzanych miejscowościach i podał in-
formacje o charakterze historyczno – krajoznawczym, które 
uzyskał od miejscowej ludności lub zaczerpnął z literatury.
 Opowieść o swej wyprawie rozpoczął od pochwały ziemi 
ojczystej, wskazując, iż kryje ona w sobie wiele interesują-
cych miejsc godnych zobaczenia:

„Szczęśliwy! kto w swym kraju mając myśli czyste,
Oględuje wesoły piękności ojczyste;
Bo i nasza kraina ze szczegółów słynie,
W niej pszenica się rodzi, miód i mleko płynie;
Posiada sól i kruszce, dziwa rozmaite,
Okazałe i piękne i niepospolite!...”3.

 Autor wskazywał, że opisywanie miejscowości, które 
zwiedzał, stanowi dla niego przyjemność. Wychodził z za-
łożenia, iż tego typu praca jest swego rodzaju powinnością, 
obowiązkiem wobec narodu, którego się jest członkiem. 
Swe wywody literackie pragnął zilustrować rysunkami, 
o czym pisał w następujących słowach: 

„Przeplatałem nauki moje rysunkami;
Naśladując naturę uważnym wejrzeniem,
Coraz lepiej i lepiej, potem z powodzeniem.
Później zaś gdym w podróżach podjął wiele trudu
Uwielbiając przyrodę i zwyczaje ludu:
Poznawałem kraj drogi, spokoiwszy siebie,
Artystycznym zawodem o wodzie i chlebie;
Schnąc i moknąc, a nieraz nie schmurzywszy czoło,
Do chatki czy pałacu wstąpiłem wesoło”4

Autor do Starego Sącza przybył od strony Rytra. Z jego 
relacji wynika, że miasto nie było wówczas w stanie świet-
ności. Posiadało jednak zabytki przeszłości, które je czyniły 
godnym zwiedzenia. Nadto w Starym Sączu, co zaznacza 
Stęczyński, żywa była pamięć o dawnych wydarzeniach. To 
bez wątpienia pozwalało rozbudzać uczucia narodowe, na-
wiązywać do korzeni narodowego istnienia. Oto jak przed-
stawił Stęczyński swe pierwsze wrażenia z pobytu w Sta-
rym Sączu oraz nawiązał do czasów przeszłych:

„Witaj miasto sędziwe! ale niepozorne,
Ubogie swym upadkiem, ciche i pokorne, 
Tylko cię przyozdabia świątynia wspaniała,
Która wszystkie przygody z tobą podzielała,
Przetrwawszy najezdników natarczywych chmury,
Otoczona klasztorem i wzniosłymi mury.
W nich strzelnice służyły do odparcia wroga,
Pod którymi nie jedna wrzała bitwa sroga;
Szczególnie dzielny Jaksa5 polskimi hufcami
Stoczył walkę zwycięsko z bitnymi Węgrami,
Którzy łupów łakomi, przebywszy granicę,
Wpadli tu i niszczyli całą okolicę”6.

 Stęczyński sławił w swym utworze postać św. Kingi, fun-
datorki klasztoru starosądeckiego. Postrzegał ją jako wzór 
pobożności, pracowitości, akcentując, iż była ona osobą, 
która niosła bezinteresowną pomoc innym: 

„Zachowując ustawy podług świętej Klary,
Oddalała od siebie pokusy i mary;
A wierna obowiązkom zakonu swojego,
Nie szczędziła usługi dla ulgi bliźniego.
Skromność, cichość, pokora, były jej udziałem – 
A brzydząc się zbytkami i rozpusty szałem,
W spokojnej swej komnacie cicho się modliła,
A nauki i sztuki nadobne lubiła;
Kochając polski język i Polaków plemię,
Przenosiła nad obce kraje polską ziemię!
Ubogim nie szczędziła przytułku i chleba,

 Więc po życiu wzorowym wziętą jest do nieba”7.

 Twórca dzieła Tatry w dwudziestu czterech obrazach 
skreślone piórem i rylcem marzył, aby Stary Sącz stał się 
dla polskiej ludności miejscem kultu, pielgrzymek. Mniemał, 
że jeżeli ludność będzie przybywać do miejsca, gdzie kie-
dyś żyła św. Kinga, to dokona się w niej poprawa moralna: 

„O rodacy! z ustroni bliskiej i dalekiej
Zbiegajcie się tu chętnie jak Turcy do Mekki; 
A pełni szczerej skruchy, widząc czyny własne,
Będziecie wstępowali w ślady świętej jasne;
Które staną się dla was poprawy zawodem,
Uczyni was rozumnym, szczęśliwym narodem”8.

Jan Wnęk 

Piękno ziemi starosądeckiej w utworze 
Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego
Tatry w dwudziestu czterech obrazach
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 W omawianym utworze autor wspomina o zabytkach 
znajdujących się w klasztorze klarysek, a także w kościele 
pod wezwaniem św. Elżbiety. O ostatniej z budowli pisał: 
 
 „Ma ołtarze snycerskie, obrazy zaszczytne,
 I ławki na kościele dziwią starożytne;
 A na boku w kaplicy obraz osobliwy,
 Biegłego jest malarza, a treści prawdziwej:
 Wyraża Bolesława, króla Wstydliwego,
 Z Kunegundą małżonką swą, ślubującego
 Zachowanie czystości w swym małżeńskim stanie,
 Dopóki duch i serce bić w nich nie przestanie;
 Dopóki tylko będą z sobą połączeni,
 Żadna myśl cielesności ich ślubu nie zmieni!”9.
 
 Kończąc opis Starego Sącza, podał Stęczyński informa-
cje o kościele św. Rocha, znajdującym się na cmentarzu 
poza miastem. 
 Ze Starego Sącza udał się autor książki Tatry w dwudzie-
stu czterech obrazach skreślone piórem i rylcem w kierun-
ku Łącka, opisując miejscowości, przez które przejeżdżał. 
Przekazane informacje stanowią cenne źródło do poznania 
życia ludności na obszarze Sądecczyzny przed 150 laty.

___________________________
1 W. Seredyński, Bogusz Zygmunt Stęczyński i jego prace, Kra-
ków 1878; W. W. Wiśniewski, Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński 
(1814-1890). Pierwszy miłośnik Tatr, Beskidów i Sudetów. Życie 
i twórczość, Kraków 2006.
2 L. Siemieński, B. Z. Stęczyńskiego Tatry, „Czas”, 1860, nr 193.
3 B. Z. Stęczyński, Tatry w dwudziestu czterech obrazach skreślo-
ne piórem i rylcem, Kraków 1860, s. npg.
4 Ibidem
5 Jaksa - rycerz polski, dowodząc hufcami ziemi sądeckiej stoczył 
zwycięską bitwę z Węgrami w 1411 r. Mieszkał w zamku w Tęgo-
borzu
6 Ibidem, s. 19 – 20.
7 Ibidem, s. 20.
8 Ibidem, s. 20 – 21.
9 Ibidem, s. 21 – 22.

Zasłużeni dla Ziemi 
Sądeckiej

Od kilku lat Rada Powiatu Nowosądeckiego przyzna-
je odznaki honorowe - medale „Zasłużony dla Ziemi 
Sądeckiej” wyróżniającym się osobom i instytucjom, 

które przyczyniają się do rozwoju Sądecczyzny. Kandyda-
tów typują gminy i organizacje pozarządowe, a o wyborze 
decydują zwłaszcza zasługi o ponadlokalnym charakterze.
 Wśród 134 osób, stowarzyszeń lub firm uhonorowanych 
w latach 2003 - 2008 za szczególne osiągnięcia i zasługi dla 
Powiatu Nowosądeckiego jest 12 osób związanych działal-
nością zawodową lub społeczną z gminą Stary Sącz. 

 W roku 2004 odznakę otrzymał JÓZEF PUŚCIZNA, dyrektor 
Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu. 
 W roku 2004 KS. ALFRED KUREK, od 1971 roku wikariusz, 
a następnie od 1986 proboszcz parafii p.w. św. Elżbiety Wę-
gierskiej, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego wizyty 
Jana Pawła II w Starym Sączu; KS. CZESŁAW LITAK, były 
proboszcz parafii NMP Częstochowskiej w Gaboniu (obec-
nie w USA), organizator uroczystości patriotyczno-religij-
nych, zaangażowany w działalność charytatywną Fundacji 
Prometeusz Pro Publico Bono.
 W rok 2005 JAN KOSZKUL, wieloletni działacz społecz-
ny, od 1981 roku prezes Towarzystwa Miłośników Starego 
Sącza.
 W roku 2006 JAN MAGIERA, wieloletni członek reprezen-
tacji kraju w kolarstwie torowym i szosowym, dwukrotny 
olimpijczyk, wielokrotny uczestnik mistrzostw świata, były 
trener reprezentacji kraju; ANTONI PIĘTKA, zasłużony 
działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Sączu.
 W roku 2007 MARIAN CYCOŃ, znakomity działacz spo-
łeczny i samorządowy, były naczelnik Piwnicznej, prezydent 
Nowego Sącza, przewodniczący pilotażowej Sądeckiej 
Miejskiej Strefy Usług Publicznych, poseł Sejmu RP III ka-
dencji, burmistrz Starego Sącza; JÓZEF CZYŻOWSKI, wi-
ceprezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, zasłużo-
ny działacz Związku Harcerstwa Polskiego; WŁADYSŁAW 
KUBOWICZ, wieloletni skarbnik Towarzystwa Miłośników 
Starego Sącza, były pracownik PKP.
 W roku 2008 PAWEŁ CIEŚLICKI, popularyzator sportu i tu-
rystyki, prezes Ludowego Klubu Sportowego „Barciczanka” 
w Barcicach; WŁADYSŁAW GANCARCZYK, zasłużony 
działacz Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy Niż-
nej; ANTONI RADECKI, prawnik, inicjator budownictwa 
mieszkaniowego - wielorodzinnego, odbudowy infrastruk-
tury drogowej oraz wodociągów i sieci gazowej, zasłużony 
działacz ludowy, radny, ławnik, członek Towarzystwa Miło-
śników Starego Sącza. 

 Pierwsze spotkanie, na które starosta Jan Golonka i prze-
wodniczący Rady Powiatu Stanisław Wanatowicz zaprosili 
wszystkich wyróżnionych tym odznaczeniem, odbyło się 
w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Są-
czu, w ramach tegorocznych obchodów 10-lecia Powiatu 
Nowosądeckiego. 

R. Kumor 

/Pełna lista nagrodzonych na stronie www.powiat.nowy-
sacz.pl/publikacje/subkategorie/wybitni_sadeczanie.html/

Ilustracja pochodzą z dzieła: B. Z. Stęczyński,  
Tatry w dwudziestu czterech obrazach skreślone  

piórem i rylcem, Kraków 1860
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Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza
 W sobotę i niedzielę 21 i 22 lutego br. w Hali Sportowej 
Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu 
odbywał się V Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Starego Sącza Mariana Cyconia.

 W rozgrywkach uczestniczyło 8 drużyn, 6 miejscowych 
(„GETIN Bank”, „Harnasie Śródmieścia”, „Policja Sta-
ry Sącz”, „Beerbusters”, „Gas - Kam”, „Propaganda”) i 2  
z Nowego Sącza („AK Nowy Sącz”, Hurtownia Elektryczna 
„Amper” Nowy Sącz). Najlepsi w tych rozgrywkach okazali 
się piłkarze drużyny hurtowni „Amper”, a więc Puchar Bur-
mistrza powędrował na drugi brzeg Popradu. 

 W sobotę mecze rozgrywano w dwóch losowo wybranych 
grupach (GRUPA I: BEERBUSTERS - HURTOWNIA 5:5, 
HARNASIE - GAS – KAM 4:1, BEERBUSTERS – HARNA-
SIE 2:5, HURTOWNIA - GAS – KAM 4:0, BEERBUSTERS 
- GAS – KAM 9:5, HURTOWNIA - HARNASIE 3:3. GRUPA 
II: POLICJA - PROPAGANDA 4:1, AK NOWY SĄCZ - GE-
TIN BANK 4:1, POLICJA - AK NOWY SĄCZ 5:1, PROPA-
GANDA - GETIN BANK 2:3, POLICJA - GETIN BANK 1:2, 
PROPAGANDA - AK NOWY SĄCZ 3:4).

 Tabele rozrywek grupowych:
 GRUPA I 
1. HARNASIE ŚRÓDMIEŚCIA  7 pkt (12-6)
2. HURTOWNIA „AMPER”  5 pkt (12-8)
3. BEERBUSTERS   4 pkt (16-15)
4. PROPAGANDA   0 pkt (6-11)
 GRUPA II 
1. POLICJA STARY SĄCZ  6 pkt (10-4)
2. AK NOWY SĄCZ   6 pkt (9-9)
3. GETIN BANK    6 pkt (6-7)
4. GAS – KAM    0 pkt (6-17)

 W niedzielę grano o miejsca 5 – 8 (BEERBUSTERS - 
PROPAGANDA 5:2, GAS - KAM - GETIN BANK 1:3, PRO-
PAGANDA - GAS - KAM 10:5, BERBUSTERS - GETIN 
BANK 9:1), później odbyły się rozgrywki półfinałowe (HAR-
NASIE ŚRÓDMIEŚCIA - AK NOWY SĄCZ 5:2, POLICJA 

STARY SĄCZ - HURTOWNIA AMPER 1:4), mecz o 3 miej-
sce (AK NOWY SĄCZ - POLICJA STARY SĄCZ 5:0) i mecz 
o 1 miejsce (HARNASIE ŚRODMIEŚCIA - HURTOWNIA 
ELEKTRYCZNA „AMPER” 0:1). 
 Ogólna klasyfikacja turnieju: 1. HURTOWNIA ELEKTRYCZ-
NA „AMPER”. 2. HARNASIE ŚRÓDMIEŚCIA. 3. AK NOWY 
SĄCZ. 4. POLICJA STARY SĄCZ. 5. BEERBUSTERS. 6. 
GETIN BANK. 7. PROPAGANDA. 8. GAS – KAM.

 Najlepszym piłkarzem turnieju wybrano Andrzeja Korwina 
z drużyny „Ampera”, natomiast najlepszym bramkarzem 
Grzegorza Szczyptę z zespołu „Harnasie”.
 Zawody prowadził Marian Kuczaj, prezes OZPN w Nowym 
Sączu, wcześniej znany sędzia ligowy.
 Puchary, statuetki i dyplomy wręczali: burmistrz Starego 
Sącza Marian Cycoń, przewodniczący Rady Miejskiej Ma-
rian Lis, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Rady Miejskiej Mirosław Garbacz, dyrektor Gim-
nazjum Stanisław Majca. 

 Sponsorzy turnieju: Burmistrz Starego Sącza, Zarząd Osiedla 
Śródmieście, „Piekarnia HOPEK”, „Ubezpieczenia - MS”. 
 Turniej zorganizowali: Zarząd Osiedla Śródmieście oraz 
Paweł Winiarski i Marcin Szmigiel ze Stowarzyszenia „Mło-
dzi Starosądeczanie”. 

W imieniu organizatorów: Sławomir Szczepaniak, 
przewodniczący Zarządu Osiedla Śródmieście

Memoriał (puchar) w tenisie  
stołowym w Skrudzinie
 W lutym br. w Wiejskim Klubie Kultury w Skrudzinie odbył 
się kolejny Gminny Turniej Tenisa Stołowego - XVI Memo-
riał im. S. Koniecznego, J. Tobiasza, J. Kaczora. 
 
 Tenis stołowy ma długoletnią tradycję i cieszy się dużą po-
pularnością w Skrudzinie. W przeszłości mieszkańcy tego 
rejonu odnosili sukcesy w rozgrywkach przy zielonym stole, 
na szczeblu gminny, województwa, a nawet w zawodach 
krajowych. Co roku w Wiejskim Klubie Kultury rozgrywany 
jest memoriał dla uczczenia pamięci zawodników tej dys-
cypliny olimpijskiej: Stanisława Koniecznego, Jana Kaczo-
ra i Józefa Tobiasza. O randze turnieju najlepiej świadczy 
chęć uczestnictwa dorosłych i młodzieży w tych zawodach 
oraz fakt, iż od lat głównym sponsorem turnieju jest Bank 

SPORT I REKREACJA
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 Sobotnie dyżury zwieszone
 Burmistrz Starego Sącza informuje, że od dnia 28 
lutego br. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu nie 
będą pełnione dyżury w soboty.
 Stary Sącz, 26 II 2009 r. 

Dziękujemy pani Annie Cięciel za pracę korektorską przy tym wydaniu Kuriera.

Spółdzielczy w Starym Sączu, a patronują mu osobiście 
Prezes Banku i Burmistrz Starego Sącza.

 W tym roku w mistrzostwach Skrudziny startowało 32 za-
wodników. W kategorii młodzików najlepszy był Kamil Gan-
carczyk, drugi Kacper Stawiarski, trzeci Sławomir Stępka. 
W kategorii kadetów wygrał Arkadiusz Stępka, drugi był 
Kamil Gancarczyk, trzeci Daniel Zabłocki. W kategorii ju-
niorów pierwszy był Kamil Zabłocki, drugi Rafał Koniecz-
ny, trzeci Sławomir Szabla. W kategorii seniorów zwyciężył 
Eugeniusz Gancarczyk, drugi był Andrzej Kurowski, trzeci 
Kamil Zabłocki.

 W rywalizacji o puchar 7 kobiet najlepsza była Anna Koniecz-
ny - Stelmach (reprezentująca Skrudzinę). Drugie miejsce 
zajęła Małgorzata Król, trzecie Elżbieta Król, czwarte Karo-
lina Zwolińska (wszystkie z Gołkowic). Natomiast wśród 16 
mężczyzn walczących o puchar zwyciężył Ryszard Gądek 
z Barcic. Drugi był Stanisław Lorczyk z Moszczenicy Wy-
żnej, trzeci Daniel Surma z Barcic, czwarty Eugeniusz Gan-
carczyk ze Skrudziny, piąty Michał Janik z Barcic, szósty 
Sławomir Szabla ze Skrudziny.

 Na zakończenie imprezy odbyło się wręczenie pucharów, 
dyplomów i medali w poszczególnych kategoriach. Nagro-
dy wręczali Wojciech Kulak - prezes BS, Bogumiła Zabłoc-
ka z zarządu BS, Mieczysław Szewczyk - sołtys Skrudziny 
i radny Rady Miejskiej w Starym Sączu, Marta Radziejew-
ska - dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Sta-
rym Sączu oraz Lidia Szewczyk - gospodyni klubu.

 - Dla takich przedsięwzięć jak turniej w Skrudzinie oraz in-
nych cennych środowiskowych inicjatyw placówki Centrum 
Kultury i Sztuki są zawsze szeroko otwarte - zapewnia dyr. 
Marta Radziejewska. - Doceniam spore zaangażowanie 
organizatorów tych zawodów. To dzięki takim pomysłom 
środowisko się integruje, a dzieci i młodzież mają dobry 
przykład, jak spędzać wolny czas i rozwijać swoje zainte-
resowania. (ryk)

Wyniki konkursu Odkrywamy Sądecczyznę

Laury dla Podegrodzia

Pod koniec lutego w Starostwie Powiatowym w No-
wym Sączu ogłoszono wyniki i wręczono nagrody 
laureatom pierwszego powiatowego konkursu „Od-

krywamy Sądecczyznę”.
 Prace można było składać do końca października ubie-
głego roku, a zadaniem uczestników konkursu było zapre-
zentowanie ciekawych miejsc i atrakcji turystycznych na 
Sądecczyźnie, które zasługują na prezentację szerokiemu 
gronu odbiorców.
 Jury oceniło prace pod względem formalnym, atrakcyjności 
wybranych miejsc, formy i zawartości informacyjnej opisów.
 Pierwszym laureatem konkursu i zdobywcą głównej na-
grody: cyfrowego aparatu fotograficznego „Nikon”, został 
Ryszard Drożdż za pracę „Ziemia Podegrodzka”, którą za-
chęca do wędrówki po urokliwych zakątkach tej ziemi. Po-
nadto jury wyróżniło: Annę Wantuch za pracę „Rytro i jego 
okolice", Danutę Kulig za pracę „Źródła wody mineralnej 
im. Św. Kingi w Głębokiem”, Jadwigę Pawliszak za pracę 
„Wylicz” oraz Marię Golankę za pracę „Spójrz przez mgłę 
przestrzeni wieków...”.
 Nagrody i dyplomy ufundowane przez starostwo wręczył prze-
wodniczący jury, członek Zarządy Powiatu Józef Broński. 
 Dodatkowym nagrodą dla uczestników konkursu będzie 
publikacja najciekawszych fragmentów prac oraz zdjęć 
w wydawnictwach promocyjnych powiatu. (ryk)

REKLAMA W KURIERZE!
 Cennik reklam i ogłoszeń w Kurierze 
Starosądeckim obowiązujący od 1 grudnia 
2008 roku.
 Format / cena: cała strona 180 x 260 / 750 zł, 
1/2 strony w pionie 85 x 260 lub 180 x 125  
w poziomie / 375 zł, 1/4 strony w pionie  
85 x 125 / 225 zł, 1/8 strony w poziomie  
85 x 60 / 120 zł. Reklama na ostatniej stronie 
okładki, ceny jak wyżej + 100%. 
 Na życzenie zamawiającego reklama może 
być przygotowana w redakcji, według cen umownych.
 Pełne wydanie czasopisma (kolorowe zdjęcia) na stronie 
www.kurier.stary.sacz.pl w Internecie.
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Miedzy niebem,  
a ziemią
Pierwsza wystawa w „Galerii pod piątką” zorganizowana 

w lutym br. przez Centrum Kultury im. Ady Sari nosiła 
tytuł „Miedzy niebem, a ziemią”. 

 To atrakcyjne i oryginalne przedsięwzięcie składało się dwóch 
elementów. Wystawie fotografii ptasich piór, autorstwa Micha-
ła Piotrkowskiego, towarzyszyła prezentacja żywych ptaków 
egzotycznych hodowców Przemysława Włodarza i Tadeusza 
Pierzchały z Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Pta-
ków Egzotycznych Oddział Nowy Sącz. 

 Autor fotografii Michał Piotrkowski jest nauczycielem, od 2001 
roku członkiem Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego, 
mieszka i pracuje w Nowym Sączu. Od 20 lat fotografuje ludzi, 
zwierzęta i przyrodę, dokumentując codzienne zdarzenia na 
Sądecczyźnie i w wielu innych miejscach na ziemi, w czasie 
licznych podróży. Pierwsze biało-czarne zdjęcia zaprezento-
wał na wystawach w Bochni („Kwiat róży”, „Kwiaty”, „Oto czło-
wiek”, „Epitafium” ze zdjęciami cmentarzy żydowskich). Foto-
grafie z czasu choroby i żałoby po Janie Pawle II prezentował 
na wystawach „Grupy Sądeckiej” – „Non omnis moriar” oraz 
„Santo Subito”. Od 2004 r. dokumentuje na zdjęciach „Świę-
to dzieci Gór” w Nowym Sączu. Zdobył I miejsce w konkursie 
„Rzeki i potoki Sądecczyzny”, II i III miejsce w ogólnopolskim 
konkursie „Skarby Małopolskie” oraz złoty medal za pracę „Po-
kolenie Jana Pawła II” na Międzynarodowym Salonie Fotogra-
fii w Japonii 2007/2008. Od trzech lat prowadzi warsztaty foto-
graficzne dla młodzieży. W swoim archiwum ma kilkadziesiąt 

tysięcy zdjęć, część z nich można zobaczyć na stronie www.
fotna.of.pl w Internecie. 
 Tytuł wystawy w Starym Sączu w zupełności oddawał atmos-
ferę tej prezentacji. Na kilkunastu planszach można było zo-
baczyć w precyzyjnych zbliżeniach i różnych konfiguracjach 
zdjęcia delikatnych, mieniących się barwami piór, a obok całą 
plejadę ich ruchliwych, głośnych właścicieli. Prezentowane 
zdjęcia wygrały I Festiwal Fotografii Przyrodniczej w Krynicy. 
 Dodatkową atrakcją wernisażu wystawy 30 stycznia br. był 
pokaz slajdów. Ekspozycja była dostępna dla publiczności 
przez cały luty. 
 Patronat nad wystawą objęła firma RAMPOL z Wieliczki pro-
dukująca ramy i antyramy (www.rampol.pl). 

R. Kumor

Centrum Kultury w Internecie

 Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu 
zaprasza na strony www.ckis.stary.sacz.pl w Internecie 
(portal starosądeckiego projektu Interaktywna Polska). Pole-
camy lekturę zamieszczanych w naszym serwisie materiałów 
i zachęcamy do skorzystania z różnorodnej oferty. Na stronach 
dostępne są najważniejsze wiadomości o instytucji oraz infor-
macje o zajęciach i treningach, organizowanych imprezach 
i innych wydarzeniach, planach i projektach. (ryk)
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Szefowa od kultury i rekreacji
 Marta Radziejewska została powołana 9 lutego br. na sta-
nowisko dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari 
w Starym Sączu - na wniosek burmistrza Mariana Cyconia 
- jednogłośną decyzją Rady Miejskiej. 
 Nowa dyrektorka instytucji, której podstawowym celem sta-
tutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej polegają-
cej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz 
działalność w zakresie sportu, turystyki i rekreacji ukończyła 
studia inżynierskie (Akademia Rolnicza w Krakowie), ma tak-
że wykształcenie pedagogiczne oraz specjalizację w zaresie 
zarządza nia i marketingu, a wcześniej ukończyła II Liceum 
Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu.
 Poprzednio pracowała w Szkole Podstawowej, a następnie 
w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. 
 Od października ubiegłego roku peł niła obowiązki dyrektora 
CKiS. (ryk)


