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Otwarcie Starosądeckich Stawów

Jak nad morzem

Otwarcie Stawów
W

fot. KAZIMIERZ GIZICKI

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

łodarze Starego Sącza dotrzymali obietnicy i już w
tym roku Starosądeczanie mogą odpoczywać na terenie nowego Parku Wodnego Stawy. W sobotę, 17 sierpnia
o godz. 10 przed bramami kąpieliska w Starym Sączu pojawili się pierwsi amatorzy plażowania: Gabriela Wróblewska, Oskar Stachoń oraz Roksana Stachoń z rodzicami. Do
dyspozycji wypoczywających nad wodą jest strzeżone kąpielisko z pomostami, plaża, miejsca do grillowania, plac
zabaw oraz boisko do siatkówki. Więcej na temat Stawów
w kolejnym numerze Kuriera. (WW)

Jarmark Starosądecki
W

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

sobotę i niedzielę 24 i 25 sierpnia odbyła się piąta
edycja Starosądeckiego Jarmarku Rzemiosła.W tym
roku rękodzieło regionalne prezentowało na kramach ponad stu rzemieślników z kilkudziesięciu miejscowości.
Na Jarmarku było wielu znakomitych gości (m.in. parlamentarzyści) oraz serdecznie witani Słowacy i Węgrzy z miast
partnerskich Starego Sącza. Burmistrz Jacek Lelek, który zapraszał na Jarmark, życzył wszystkim dobrej zabawy
i niezapomnianych wrażeń. Jarmark zorganizował Urząd
Miejski w Starym Sączu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW 2007 - 2013. (RK)
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Wierni od pierwszego
Festiwalu

Tegoroczne lato przejdzie do historii grodu św. Kingi jako wyjątkowo gorące. Nie tylko pod względem temperatur, których mogli nam pozazdrościć
nawet Hiszpanie, ale przede wszystkim pod względem trwających inwestycji, na sfinansowanie których skutecznie zabiegają Burmistrzowie Starego
Sącza. Wiele gmin z nieukrywanym podziwem patrzy na Stary Sącz jako
wzór gospodarności i efektywności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.
Oprócz typowych projektów dotyczących dalszej rozbudowy infrastruktury
(więcej na stronach 4, 10 i 23), Włodarze miasta nie zapominają również
o mieszkańcach. W tym roku, zgodnie z obietnicą, udało się ukończyć projekt Parku Wodnego Stawy, współfinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Od pierwszych dni oficjalnego otwarcia zachęcają one tysiące mieszkańców i turystów do aktywnego i bezpiecznego
wypoczynku, a specjalnie wydłużona na okres letni linia autobusowa nr 24
jeszcze bardziej przybliża Stawy do centrum miasta. Gdyby jednak ktoś stronił od wody, czekał na niego bardzo bogaty repertuar imprez organizowanych na Rynku przez Urząd Miasta, współfinansowany również z funduszy
europejskich. Zabawy było co nie miara, a wrażenia z imprez odbijały się
szerokim echem po całej okolicy. Do syta różnorodnej muzyki, eksplozja radości w Cyganowicach, fantastyczne występy zespołów regionalnych, siła
orkiestr dętych - to tylko niektóre z oficjalnych komunikatów na temat tegorocznych starosądeckich zabaw. A gdyby komuś nadal było chłodno, to na
zakończenie lata, w dniach 6-8 września czeka moc najgorętszych bałkańskich rytmów na pierwszym Festiwalu Folkowym Pannonica w Barcicach,
współfinansowanym także przez Unię Europejską. Zapraszamy!
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Rada Miejska w Starym Sączu
XXXVIII sesja Rady Miejskiej

fot. RYSZARD KUMOR

Przegląd gminnych inwestycji

W

poniedziałek 12 sierpnia br.
po raz 38. w tej kadencji obradowała Rada Miejska w Starym
Sączu. Po zasadniczych obradach
w Starosądeckim Sokole, odbył się
wyjazdowy przegląd inwestycji.
W porządku obrad było aż 35
uchwał, ale zanim przystąpiono do
procedowania, sprawozdanie z działalności w okresie od 16 czerwca do
12 sierpnia przedstawił burmistrz
Starego Sącza Jacek Lelek. W prezentacji zostały pokazane zrealizowane i realizowane inwestycje, odbudowane drogi i chodniki, realizacja
"uchwał śmieciowych", rozstrzygnięte przetargi, imprezy kulturalne odbywające się w tym czasie oraz echa
medialne wszystkich ważnych przedsięwzięć w mieście i gminie.
Rada podjęła uchwały m.in. w
sprawach: zmian uchwały budżetowej, zaciągnięcia kredytu długoterminowego, udzielenia pomocy
finansowej na rzecz powiatu, wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w
granicach powszechnego korzystania z wód, przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz” oraz przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary
Sącz – Plan Nr 3”, przystąpienia do

sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
„Barcice”, przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego „Moszczenica Niżna”, oddania w
najem pomieszczeń użytkowych w
budynku Miejskiej Przychodni Rejonowej w Starym Sączu, wyrażenia
zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Stary Sącz w
formie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników
wieczystych nieruchomości sąsiednich, wyrażenia zgody na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Stary Sącz, odpłatnego nabycia
nieruchomości położonej w Barcicach, odpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Starym Sączu i
w Popowicach, wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w
Starym Sączu, oddania w najem po-
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mieszczeń kuchni wraz z zapleczem
w budynkach szkół podstawowych w
Starym Sączu, w Gaboniu, w Skrudzinie oraz w budynku Zespołu Szkół
w Barcicach, oddania w najem pomieszczeń użytkowych w piwnicach
budynku Ośrodka Zdrowia w Barcicach, zmiany „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Miasto Stary Sącz – Plan Nr 7”.
W interpelacjach i zapytaniach
poruszano m.in. sprawy: malowania pasów na jezdni, oznaczenia dojścia z centrum na Miejską Górę, szacowania strat powstałych w skutek
klęsk żywiołowych, organizacji wywozu śmieci, tablic ogłoszeniowych,
postawienia lustra na drodze w Myślcu, monitoringu miejskiego.
Na zaproszenie przewodniczącej
Rady Miejskiej Ewy Zielińskiej w obradach wzięli udział: poseł Marian
Cycoń, senator Stanisław Kogut,
radni powiatowi Stanisław Śmierciak
i Marian Kuczaj. (WW)

Liczba, która cieszy

4.200
tyle osób odpoczywało na Starosądeckich Stawach w długi weekend sierpniowy.
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Nowy rok szkolny

Ranking czasopisma Wspólnota

Stary Sącz oszczędny
W czasopiśmie samorządu terytorialnego Wspólnota opublikowano
ranking samorządów, biorąc pod uwagę wydatki na administrację samorządową w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Stary Sącz w tym
roku, po raz kolejny, otrzymał tytuł „Najtańszego samorządu w Polsce".
WOJCIECH WALISZEWSKI

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

W

ydatki bieżące na administrację w 2012
roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gminie
Stary Sącz wyniosły 150,63
zł, lokując gminę na pierwszym miejscu w całej Polsce
wydającą najmniej w grupie
miast – gmin powyżej 15
tys. mieszkańców. Niektóre
sąsiednie gminy wydają 2-3
krotnie więcej w przeliczeniu na jednego mieszkańca
(Nowy Sącz - 285,56 zł, Krynica Zdrój - 371,89 zł, Rytro
- 437,70 zł). Autor publikacji prof. Paweł Swianiewicz (kier. Zakładu Rozwoju i
Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu
Warszawskiego) zastrzega jednak, że „większe wydatki wcale nie muszą oznaczać marnowania pieniędzy podatników na fanaberie urzędników. Skutkiem
może być lepsza, sprawniejsza obsługa obywateli, a także np. większa skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych”.
Stary Sącz od lat jest w czołówce tych rankingów. To nie przypadek, ale efekt
konsekwencji, dyscypliny i efektywności zatrudnieniowej prowadzonej przez
Gminę od wielu lat. Jednak tytuł „najtańszy” nie do końca nas satysfakcjonuje. Dążymy do tego, aby być równocześnie najlepszym, najbardziej przyjaznym i skutecznym samorządem. Mam nadzieję, że to widać - mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Wydatki na administrację w mniejszych gminach
rozkładają się na mniejszą liczbę mieszkańców i są statystycznie większe na
jednego mieszkańca. Trudno jest w takich gminach zbilansować budżet. Często wydatki są większe niż dochody – komentuje wyniki Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza.

A to ciekawe...

Onet.pl poleca
Stary Sącz
Jeden z najpopularniejszych portali
internetowych – Onet.pl w specjalnej zakładce „Poznaj Polskę” zachęca do odwiedzenia Małopolski.
Do grona 28 największych atrakcji
zaliczono m.in. Stary Sącz, Krynicę-Zdrój oraz Biecz. O sąsiednim
Nowym Sączu Onet nie wspomina.
Gród św. Kingi opisywany jest przez
jeden z największych polskich por-

tali w następujący sposób: „W czasach gdy cały świat pędzi coraz
szybciej, warto odwiedzić miejsca
gdzie jest spokojniej i nie jesteśmy
atakowani nadmiarem informacji i
krzykliwymi reklamami. Stary Sącz
też był kiedyś w centrum uwagi,
dziś jednak cieszy się świętym spokojem i niespiesznym upływem czasu. Duży rynek zachował pierwotny
układ i dziewiętnastowieczną zabudowę, a na stromej skarpie znajduje
się klasztor klarysek z fortyfikacjami obronnymi, wieżą bramną i kościołem klasztornym”. Dołączamy
się do tych zaproszeń. (WW)

2 września 2013r., po wakacyjnym
odpoczynku, dla ponad dwóch i pół
tysiąca młodych mieszkańców naszej gminy rozpocznie się nowy rok
szkolny. Będzie to zapewne rok wielu wyzwań, marzeń i, miejmy nadzieję, sukcesów edukacyjnych.

W

okresie wakacji uczniowie z gminy Stary Sącz skorzystali z ciekawej oferty wypoczynku organizowanego przez szkoły. W tym roku 84
uczniów uczestniczyło w półkoloniach
w Szkole Podstawowej w Gaboniu
oraz w Szkole Podstawowej w Skrudzinie. W lipcu 33 uczniów Szkoły Podstawowej w Popowicach wjechało na
tygodniową wycieczkę nad morze, natomiast w Zespole Szkół w Barcicach
był zorganizowany obóz terapeutyczno - wychowawczy pn. „HAL” w którym wzięło udział 30 uczniów. W czasie wakacji do dyspozycji uczniów
były również obiekty sportowe „Orlika” w Starym Sączu i w Gołkowicach
jak również boiska wielofunkcyjne
i place zabaw na terenie całej Gminy – dodaje Barbara Porębska, dyrektor Zespołu Obsługi Finansowo
- Administracyjnej Szkół. W sierpniu
czynne było także gminne przedszkole w Starym Sączu. Okres wakacji był
też okresem wytężonej pracy i przygotowań do nowego roku szkolnego, wykonania niezbędnych remontów i prac
w poszczególnych placówkach. W lipcu i sierpniu w każdej z 10 szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Stary Sącz zostały wykonane prace, tj.
malowanie sal lekcyjnych i korytarzy.
W Zespole Szkół w Barcicach została
wymalowana część elewacji zewnętrznej od strony hali sportowej, izolacja
termiczna i wodna wejścia do piwnic
i kotłowni, częściowa wymiana podłóg, malowanie pomieszczeń sanitarnych w budynku klas przedszkolnych
w Barcicach Dolnych. W Zespole Szkół
w Przysietnicy wymieniono posadzki
na korytarzach oraz dach i rynny na
tzw. „starej” części budynku. W szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu
dokonano całkowitego remontu damskiej łazienki, a w Gimnazjum w Starym Sączu została wymalowana hala
sportowa oraz dokonano konserwacji
parkietów w trzech salach lekcyjnych.
Większość prac w obiektach oświatowych wykonano przez pracowników
Szkół. Do nowego roku szkolnego dobrze przygotowany został również Gimbus szkolny dowożący dzieci do szkół.
(WW)
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Pod koniec czerwca sejmowa podkomisja ds. transportu
i drogownictwa (której poseł Marian Cycoń jest członkiem)
gościła w Małopolsce, a konkretnie w Bochni, Tarnowie
i Zabierzowie. W obradach uczestniczył również wiceminister transportu Zbigniew Rynasiewcz. Głównym tematem rozmów był problem finansowania łączników miast
z autostradą A4, utrudnienia w jej przebiegu oraz wpływ
na okoliczne miejscowości. Posłowie powtarzali, że działania mające prowadzić do najbardziej efektywnego przebiegu budowy dróg i autostrad muszą być spójne. W spotkaniu uczestniczył również Piotr Litwiński Prezes Stowarzyszenia Krajowych
i Międzynarodowych Przewoźników „Galicja’ i znany sądecki przedsiębiorca.
Wspólnie z posłem Marianem Cyconiem poruszyli przy okazji problemu połączeń z autostradą A4 konieczność modernizacji drogi krajowej nr 75 z Brzesko- Nowy Sącz – Muszynka. Przypomnijmy, że inwestycja ta wpisana jest do
strategii Województwa Małopolskiego. Pozostając przy temacie sejmowych
komisji ważnym wydarzeniem będzie na pewno wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury, która na wniosek Mariana Cyconia zbierze się na przełomie września i października w Nowym Sączu. Głównym tematem będzie
oczywiście możliwość modernizacji drogi krajowej nr 75 w nowej perspektywie finansowej. Będzie to posiedzenie dwudniowe. Drugi dzień komisja obradować będzie w Nowym Targu.
W Nowym Sączu obradował Sejmik Województwa Małopolskiego. W XL sesji, która odbyła się w pięknie odrestaurowanych salach Małopolskiego Centrum Kultury Sokół wziął również udział poseł Marian Cycoń. Głównym tematem było wpisanie kolejnych cerkwi z naszego regionu na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Dyskutowano również o rozwoju ziem górskich.
Poseł otrzymał również miły list od profesora Edwarda Malca wybitnego
kardiologa, w którym profesor dziękuje za zainteresowanie problemami kardiochirurgii dziecięcej w Polsce. List był odzewem na oświadczenie poselskie
na temat uhonorowania profesora Edwarda Malca Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Polonia Restituta.
Ważnym wydarzeniem w wakacyjnym kalendarzu była XXX Łemkowska Watra. Kilka tysięcy Łemków z Polski i całego świata przyjechało na trzydniowy
festiwal kultury łemkowskiej, który od kilkunastu lat odbywa się w Zdyni. Tradycyjnie w Watrze wziął udział Marian Cycoń, który, przypomnijmy, jest Członkiem Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Pochodzący z Łącka 93-letni Władysław Świątnik, otrzymał nominację oficerską na podporucznika wojska polskiego. Na uroczystości obecna była najbliższa rodzina Władysława Świątnika, przyjaciele, sołtysi z gminy Łącko, oraz
parlamentarzyści. Nominację oficerską Władysławowi Świątnikowi wręczyli
mjr Henryk Kiełbasa, zastępca Komendanta WKU w Nowym Sączu i kpt. Zenon Koszut, a gratulacje podporucznikowi składał jego kuzyn Marian Cycoń.
Codzienność sejmowa, to kolejne zapytania i interpelacje jak również praca w Komisjach i dyskusja nad projektami ustaw podczas pierwszych czytań. Istotnym punktem ostatniego przed wakacjami posiedzenia Sejmu była
informacja bieżąca w sprawie zasad podziału pieniędzy UE w przyszłej perspektywie. Poseł pytał m.in. przy pomocy jakich nowych narzędzi planowane jest w naszym kraju realizowanie zmniejszania dysproporcji społecznych
i gospodarczych pomiędzy regionami poprzez wspieranie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy oraz zwiększanie konkurencyjności, jakiego
typu projekty mogą liczyć w pierwszej kolejności na dofinansowanie jeśli chodzi o planowane wspieranie współpracy transgranicznej i czy będą to projekty związane z tworzeniem ułatwień komunikacyjnych pomiędzy regionami
transgranicznymi (linia Podłęże- Piekiełko). Ostatnie pytanie dotyczyło pieniędzy na jakie mogą liczyć w latach 2014-2020 byłe stolice województw
i inne miasta średniej wielkości takie jak Nowy Sącz.
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Wakacje w bibliotekach
W trakcie wakacji Powiatowa
i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filie oferowały bogaty cykl spotkań dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Wakacje
w Bibliotece”.

fot. PIMGBP

Z ławy poselskiej...

W oddziale dla dzieci przy starosądeckiej bibliotece zajęcia odbywały
się pod hasłem „Podróż po Japonii”.
Dzieci zapoznały się m.in. z ceremoniałem parzenia herbaty oraz z japońskimi świętami i festiwalami. W filii
bibliotecznej w Barcicach dzieci brały udział w warsztatach literacko-plastycznych, podczas których poznawały ciekawe bajki i legendy. Miały
też okazję pracować z różnymi technikami plastycznymi. Natomiast w filii bibliotecznej w Gołkowicach przeprowadzono kurs składania origami
- dla dzieci z klas VI oraz gimnazjalistów, z materiałów wtórnych tworzono zwierzęta, budowle, wazony
itp. przedmioty. W filii bibliotecznej
w Moszczenicy uczestnicy brali udział
w zajęciach plastycznych, grach, zabawach. Na boisku do piłki plażowej
wykonywali rzeźby w piasku, rywalizowali w różnego rodzaju konkurencjach sportowych, zręcznościowych,
rozwiązywali zagadki i łamigłówki.
Dla chętnych zorganizowano bezpłatną wycieczkę do parku rozrywki „Wioska Indiańska” w Szczyrzycu, dzięki
wsparciu sponsorów oraz Rady Sołeckiej wsi Moszczenica Wyżna, która
przeznaczyła na ten cel środki z funduszu sołeckiego. Filia biblioteczna
w Przysietnicy zaoferowała uczestnikom „Wakacji z Biblioteką” bajkowe spotkania z głównym bohaterem
książki „Dydko i książka”. Dzieci grały w gry planszowe, układały puzzle,
kolorowały obrazki, rozwiązywały łamigłówki i brały udział w grach i zabawach logicznych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra ZnajZnak.
Podczas akcji Wakacje w Bibliotece w PiMGBP w Starym Sączu i filiach łącznie udział wzięło 606 dzieci. (WW)

Małopolskie Święto Policji w Starym Sączu
fot.WOJCIECH WALISZEWSKI

Nowy budynek Policji
26 lipca w Starym Sączu swoje święto obchodzili policjanci z całej
Małopolski. Było ono połączone z poświęceniem i otwarciem nowego komisariatu policji przy ul. Źródlanej, w którym od niedawna pracują starosądeccy policjanci. Podczas uroczystości, burmistrz Jacek
Lelek został odznaczony srebrnym medalem „Za zasługi dla Policji”.

więto policji zaszczyciło swoją
obecnością wielu zaproszonych
gości. Obecni byli m.in. nadinsp. Mirosław Schossler, zastępca komendanta głównego policji, nadinsp. Mariusz Dąbek, małopolski komendant
policji, Jerzy Miller, wojewoda małopolski, Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego, posłowie
i senatorowie małopolski, władze
Nowego Sącza na czele z prezydentem Ryszardem Nowakiem, starosta nowosądecki Jan Golonka, władze gmin powiatu nowosądeckiego,
a także władze Starego Sącza oraz
duchowieństwo.
Do Starego Sącza przyjechali samorządowcy z Sądecczyzny, delegacje
policjantów z Republiki Czeskiej, Słowacji i Ukrainy a także przedstawiciele innych służb mundurowych.
Podczas uroczystości świętowano
94. rocznicę powstania Policji Państwowej. Na starosądeckim rynku
padło wiele ciepłych słów i podziękowań dla policjantów i pracowników cywilnych policji za ich trudną i niebezpieczną służbę.
W takim dniu, jak te, choć na chwilę staramy się zapomnieć o trudach
i niedogodnościach związanych z pełnieniem codziennej służby, o coraz
większych i poważnych problemach,
z jakimi musimy sobie codziennie radzić, a także o niebezpieczeństwach,
na jakie jesteśmy narażeni podczas
pełnienia służby – mówił do zebranych na starosądeckim rynku nadinsp. Mariusz Dąbek, małopolski komendant wojewódzki policji.
Dziękuję Wam za codzienną służbę. Policjant jest policjantem w każdej chwili. Dziękuję za państwa kulturę osobistą. Dziękuję, że budujecie
autorytet policji – dodał wojewoda Jerzy Miller.
Na starosądeckim rynku uhonorowano kilkudziesięciu policjantów.
Funkcjonariuszom wręczali je: nadinsp. Mirosław Schossler i nadinsp.
Mariusz Dąbek, małopolski komen-

dant policji. Odznaczenie powędrowało także do gospodarza Starego
Sącza. Burmistrz Jacek Lelek został
odznaczony srebrnym medalem „Za
zasługi dla Policji”.
Ważnym akcentem małopolskich
obchodów 94. rocznicy powstania policji było uroczyste otwarcie komisariatu przy ul. Źródlanej.
Wprowadziliście się do nowego komisariatu. Warunki, jakie Wam stworzono są na miarę XXI wieku. Polska
policja współpracując z lokalnymi samorządami i administracją rządową
ma szansę się rozwijać i zmieniać
swoje oblicze – mówił do starosądeckich policjantów nadinsp. Mirosław
Schossler, zastępca komendanta
głównego policji.
Budynek, w którym rozpoczęli pracę starosądeccy policjanci w 2005
roku kupiło Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu. Wcześniej była to
własność Spółdzielni Kółek Rolniczych i Usług. Cztery lata później
obiekt został przekazany policji. Brakowało jednak środków na jego wykończenie i wyposażenie. Rok temu,
na dokończenie prac budowlanych,
300 tys. złotych przekazała gmina
Stary Sącz. Modernizacji i adaptacji budynku podjęło się, wyłonione
w przetargu, Przedsiębiorstwo „Erbet” z Nowego Sącza. Jej pracownicy
budowali m.in. Komendę Miejską Policji i komendę Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
Historia tego komisariatu jest dość
długa, gdyż prawie dziewięć lat trwała
jego budowa – przypomniał inspektor
Marek Rudnik, komendant miejski
policji w Nowym Sączu. W ten remont, w tę budowę zaangażowanych
było bardzo wiele osób i im wszystkim chciałem bardzo podziękować.
Słowa podziękowania zostały również skierowane na ręce starosty
Jana Golonki, burmistrza Jacka Lelka, komendantów wojewódzkich policji, radnych miejskich w Starym Sączu, radnych powiatowych, a także
wykonawcy. Komisariat Policji w Sta-

fot. KINGA BEDNARCZYK

Ś

fot. RYSZARD KUMOR

Kinga Bednarczyk

rym Sączu to dzieło na miarę dwudziestu pierwszego wieku – dodał
inspektor Rudnik. W starym budynku na jednego policjanta przypadało
dwa i pół metra kwadratowego, w nowej siedzibie to już osiem metrów. Widać więc jak bardzo zmieniły się te
warunki.
Dzisiaj policjanci w Starym Sączu
przenieśli się z wieku dziewiętnastego w wiek dwudziesty pierwszy – dodał burmistrz Jacek Lelek. Mam nadzieję, że budynek będzie dobrze
służył policjantom i mieszkańcom.
Po poświęceniu nowej siedziby Komisariatu Policji w Starym Sączu
przez księdza prof. Stanisława Sojkę
i przecięciu wstęgi, na ręce komisarza Krzysztofa Pawlaka, komendanta
Komisariatu Policji w Starym Sączu,
przekazano symboliczny klucz, którym otworzył on drzwi do budynku.
Obecnych gości zaproszono do jego
zwiedzania.
Do nowej siedziby przeniosło się
ponad trzydziestu policjantów. Jednostka obejmuje swoim zasięgiem
trzy gminy: Łącko, Stary Sącz oraz
Podegrodzie.
wrzesień - październik 2013 7
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Bezpieczeństwo w mieście

Starosądeckie Bractwo Rycerskie

fot. KAZIMIERZ GIZICKI

YS
FOT. ROBERT DROB

Z

System monitoringu w Starym Sączu systematycznie się powiększa.
Od połowy sierpnia nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów czuwają 42 kamery. Docelowo ma ich
być w mieście 56.

Nowe kamery zostały zainstalowane
w newralgicznych miejscach na Rynku oraz na przyległych ulicach. Całość
materiału wizyjnego rejestrowana jest
na twardych dyskach. Zainstalowane
kamery wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Mogą rejestrować obraz zarówno w dzień jak i w nocy. Obraz z kamer sterowany jest za pomocą
specjalnego pulpitu umożliwiającego
duże przybliżenie żądanego obszaru
lub obiektu. Na dodatek kamery wyposażone są w inteligentne detektory
ruchu. Monitoring pełni bardzo ważną funkcję prewencyjną. Możemy czuwać nad bezpieczeństwem i reagować nawet zanim coś niedobrego się
wydarzy. W przypadku popełnienia
przestępstwa, materiał jako dowód
jest natychmiast przekazywany Policji. W ciągu tego lata udało nam się
wykryć kilku sprawców aktów wandalizmu – podkreśla zastępca burmistrza, Kazimierz Gizicki. (WW)

Inwazja inicjatyw
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać
Szanse 2013".
O dotacje do 7000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia
2014r. i trwające nie dłużej niż do 31
lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy
kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20.000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa
10 października 2013 roku. Więcej na
stronie www.rowneszanse.pl (RK)
8 wrzesień - październik 2013
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lipca 2013 roku Bractwo Rycerskie Kasztelanii Sandeckiej z restauracją "Marysieńka" zaprosiło Starosądeczan na niezwykłą
podróż w czasie, kiedy etos rycerski, dworski i zakonny miał ogromny
wpływ na kulturę europejską. W trakcie spotkania członkowie organizacji
rekrutowali nowych członków, którzy
zaintrygowali ich pomysłem wybudowania zamczyska w Starym Sączu.
Podczas wydarzenia można było
wysłuchać pogadanki o dawnych
dziejach, obejrzeć pojedynki rycerskie, wziąć udział w scenkach rodzajowych, przymierzyć zbroję lub strój
średniowieczny, zapoznać się z ówczesnymi torturami oraz degustować
potrawy. Bojownicy wystąpili też na
odbywającym w tym samym czasie
festynie "Zwyczaje i obrzędy ludowe
naszych sąsiadów". Największym zainteresowaniem cieszyły się spektakularne walki na topory w wykonaniu
ojca i syna - Józefa i Piotra Radzików.
Bractwo Rycerskie Kasztelanii Sandeckiej zawiązało się w 2001 roku.
Jego pomysłodawcą jest Marek Lebdowicz, nauczyciel w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu. W konfraterni nosi on tytuł komesa grodowego. Idea utworzenia bractwa zrodziła się z jego zainteresowań
historią Ziemi Sądeckiej, która jest
związana z najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski. Grupa liczy kilkunastu pasjonatów. Ich fascynacja
"żywą archeologią" średniowiecza pozwala odtwarzać życie i obyczaje tego
okresu.
Obecnie nastąpił renesans stowarzyszenia, gdyż idea kultywowania

cnót rycerskich trafia do coraz większej rzeszy mieszkańców grodu św.
Kingi i okolic. Zachęceni przez swoich
bliskich, do bractwa dołączyli członkowie rodziny Radzików. Syn zaraził pasją rycerską ojca, a ten córkę. Ostatnio
poszerzyło się grono bractwa o czterech nowych kandydatów rodem ze
Starego Sącza. Kandydat to każdy, kto
regularnie chodzi na zajęcia i ćwiczy
walkę mieczem. Członkowie bractwa
dzielą się na rycerzy, giermków, nowicjuszy i kandydatów. Aby zostać nowicjuszem trzeba wykonać pięć zadań,
m.in. opisać wybranego przez siebie
rycerza oraz sprawić sobie nogawice.
Kasztelania Sandecka ma pomysł,
który może odmienić rozwijający się turystycznie Stary Sącz. Wyobraźmy sobie, wznoszące się na Miejskiej Górze
grodzisko. Pod nim sznur autokarów,
w kasztelu turyści, poznający życie
średniowiecznej osady. Niemożliwe?
Takie obiekty istnieją chociażby w Byczynie, Łapanowie czy Trzcinicy. Wybudowane przez pasjonatów dawnych
epok, umożliwiają poznanie historii na
żywo, nie z podręczników. Tego typu
obiekt chcieliby wznieść członkowie
bractwa w miasteczku z klimatem. Zamek z podgrodziem na Miejskiej Górze
byłby gniazdem kultury, tradycji i rzemiosła. Obejmowałyby on gród z donżonem, sceną typu szekspirowskiego,
średniowiecznym placem zabaw dziecięcych oraz podgrodzie z chałupami,
w formie żywego skansenu. Byłoby to
miejsce broniące pamięci o naszych
korzeniach, kulturze, tradycji i rzemiośle - dodaje Marek Lebdowicz. Przez
cały rok przyciągałoby turystów z kraju i z zagranicy, dorosłych, młodzież
i dzieci. (RD)

Podsumowanie letniej działalności Informacji Turystycznej w Starym Sączu

Turyści z całego świata
z Marcinem Rolą, pracownikiem Punktu Informacji Turystycznej
w Starym Sączu rozmawia Wojciech Waliszewski

T

Z jakich najodleglejszych miejsc pojawili się w tym roku turyści w Starym Sączu?
Odwiedzają nas turyści dosłownie z
całego świata, najdalsze miejsca jakie pamiętam to Argentyna, Brazylia
i Australia. Większość zagranicznych
turystów to tzw. turyści indywidualni, samotnie podróżujący przez Polskę. Do Starego Sącza często trafiają
przypadkiem i będąc pod jego wrażeniem, robią sobie tutaj nieplanowany
postój. Wszyscy podkreślają wyjątkowy klimat miasta i nie przesadzę, jak
powiem, że są pod ogromnym wrażeniem naszego Rynku. Często podkreślają, że jest to miejsce wyjątkowe, niespotykane nigdzie indziej na
świecie.

Ile osób skorzystało w tym sezonie
letnim z Informacji Turystycznej?
Statystyki prowadzimy od początku
czerwca i na koniec sierpnia będzie to
blisko 3 tysiące osób. Przy czym najwięcej turystów, bo blisko połowa tej
liczby, przypadła na miesiąc sierpień.
Statystyki dotyczą jedynie osób odwiedzających nasz punkt IT w Starym
Sączu, dodatkowo trzeba było by doliczyć kilkadziesiąt osób miesięcznie
korzystających z pomocy telefonicznej i mailowej, mamy też po kilka tysięcy miesięcznych wejść na nasza
stronę internetową (średnio około
100 osób dziennie).

Jaki jest profil turysty, który trafia
do Ciebie?
Przychodzą do nas przede wszystkim turyści indywidualni, podróżujący samotnie, samochodem, rowerem,
lub autobusem czy też koleją. Z reguły są to ludzie w średnim wieku, wypoczywający w Beskidach lub będący na
trasie swojej podróży. Często przyjeżdżają z okolicznych miejscowości, bo
jak mówią, mają duży sentyment do
Starego Sącza, pamiętają to wyjątkowe miejsce jeszcze z dzieciństwa. Pytania głównie dotyczą atrakcji i miejsc
wartych obejrzenia w Starym Sączu.
Jest też spore zainteresowanie szla-

fot. ARCHIWUM CKIS

en rok był pierwszym rokiem
funkcjonowania
Informacji
Turystycznej w Starym Sączu w nowej formule. Na czym ona
polega?
Skupiliśmy się przede wszystkim na
właściwym przygotowaniu miejsca,
materiałów i strony internetowej. Pomieszczenie, gdzie znajduje się Informacja Turystyczna zostało odremontowane, umeblowane i doposażone.
Przygotowaliśmy sporo nowych materiałów o Starym Sączu jak np. Przewodnik po Starym Sączu, mapę turystyczną naszego regionu oraz folder
z mapką i podstawowymi informacjami. Wszystkie te publikacje cieszą się
bardzo dużą popularnością wśród turystów. Z dużą pomocą CiT w Nowym
Sączu i Tarnowie pozyskaliśmy sporo
dodatkowych materiałów promocyjnych o Małopolsce. Od Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i Instytutu
Europa Karpat otrzymaliśmy świetne materiały promocyjne dotyczące
Sądecczyzny. Przygotowana została
strona internetowa www.wstarymsaczu.pl gdzie znajduje się szereg pomocnych dla turysty informacji o Starym Sączu, jego atrakcjach, bazie
noclegowo-restauracyjnej, aktualnych
wydarzeniach itp. Strona funkcjonuje
również w języku angielskim. Poza informacją bezpośrednią i telefoniczną,
prowadzimy również informację turystyczną przez Internet. Staramy się,
aby turysta czuł się w naszym mieście
wyjątkowo i zawsze mógł liczyć na fachową pomoc.

kami turystycznymi i Beskidem
Sądeckim, jak również odbywającymi się na terenie naszej gminy wydarzeniami kulturalnymi. Z okna, które
wychodzi na starosądecki rynek, obserwuję dużą ilość wycieczek zorganizowanych, które charakteryzują się
nieco inną formą zwiedzania. Z reguły mają przewodników i ograniczony czas, nie potrzebują też naszego
wparcia, zazwyczaj są w tzw. „biegu”.
„Pędzą” do Muzeum, Klasztoru i na
Ołtarz Papieski, na koniec autokarami „uciekają” dalej w Dolinę Dunajca
lub Popradu. Są to w większości wycieczki szkolne, czasem zakładowe
lub religijne.
Z jakim najdziwniejszym pytaniem
spotkałeś się w tym sezonie?
Nie ma dziwnych ani trudnych pytań. Jeśli jest problem szukamy odpowiedzi. Każdy oczekuje pomocy i w zakresie, w jakim tylko możemy, staramy
się pomóc. To bardzo ważne, aby turysta czuł się u nas dobrze i miał pozytywne skojarzenia. Będzie nas dobrze
wspominał i na pewno tu wróci, będzie też nas polecał znajomym, a to
najlepsza reklama. Wszystko co robimy – jest z myślą o przyszłości. Na
pozytywny odbiór i wizerunek miasta
trzeba pracować latami Co ważne i
warte podkreślenia - pracować na to
musimy wszyscy.
Dziękuję za rozmowę.
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Droga w Gaboniu
odbudowana

Z kroniki policyjnej

W Gaboniu odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi po zakończeniu robót
budowlanych w ramach zadania „Odbudowa drogi gminnej Gaboń – Przy
Kościele”. Wartość całkowita wykonanych robót na odcinku prawie 1 km
drogi wyniosła 875.716,83 zł.

19

Zadanie zrealizowano w oparciu o umowę dotacji na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych realizowanych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Wartość
wykonanych robót to 720.932,54 zł,
w tym kwota dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa wyniosła
576 tys. zł. Przedsięwzięcie realizowała w oparciu o przeprowadzone postępowanie przetargowe firma STRABAG.
W uroczystości uczestniczyli m.in. burmistrzowie Starego Sącza Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki, przewodnicząca
Rady Miejskiej Ewa Zielińska i posłowie
na Sejm RP: Marian Cycoń, Arkadiusz
Mularczyk, Andrzej Romanek. Mieszkańcy Gabonia zaznaczyli w kronikach
ten szczęśliwy dzień radosnym festynem. (WW)

Nowe Perspektywy 2
Małopolska Wojewódzka Komenda
OHP od 1 lipca 2013 r. rozpoczęła
realizację nowego projektu systemowego „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnikami projektu mogą być osoby
w wieku 15 – 25 lat, którym sytuacja
środowiskowa i materialna, a także
brak kwalifikacji zawodowych utrudnia udany start życiowy, osoby niezatrudnione, zarówno nieaktywne zawodowo jak i bezrobotne, zarejestrowane
w PUP. W ramach projektu młodzież
będzie miała możliwość skorzystania
z różnorodnych kursów i szkoleń oraz
odbycia praktyki lub stażu zawodowego. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Więcej na www.malopolska.ohp.pl (RK)
10 wrzesień - październik 2013
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sierpnia Mieszkanka Starego Sącza nie zamknęła na noc okna w garażu znajdującego się na jej posesji. Złodziej wykorzystał okazję, dostał się do środka i ukradł dwa rowery, ubrania i obuwie sportowe oraz sprzęt
sportowy. Kobieta oszacowała wartość utraconego mienia na kwotę 7 tysięcy złotych. Sprawcy oraz skradzionych przedmiotów szukają policjanci ze Starego Sącza. Policjanci apelują, by nie zapominać o zamykaniu drzwi i okien w
pomieszczeniach gospodarczych i mieszkalnych. Otwierając i pozostawiając
bez opieki pomieszczenia, w których znajdują się wartościowe przedmioty,
sami zapraszamy złodzieja do środka. Zadbajmy o własne mienie, bo nikt nie
zrobi tego lepiej niż my sami.

O

d początku tegorocznych wakacji do dnia dzisiejszego sądecka policja
odnotowała 6 kolizji z udziałem motocyklistów oraz 6 wypadków, w tym
jeden śmiertelny.
Z policyjnych statystyk wynika, że jedną z głównych przyczyn wypadków,
w tym śmiertelnych, jest nadmierna prędkość, dlatego każdy kierowca,
w tym także motocyklista powinien wziąć sobie głęboko do serca zasadę, że wolniej oznacza po prostu bezpieczniej. Lepiej zdjąć nogę z gazu
i dojechać kilka minut później, ale żyć i móc cieszyć się wakacyjnym wypoczynkiem. Motocyklista w starciu z samochodem jest bardzo często na
straconej pozycji, dlatego policjanci apelują o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, które mogą ustrzec przed tragedią. Motocykl powinien być
dostosowany do poziomu umiejętności jego kierowcy. Maszyna o zbyt dużej mocy w połączeniu z nieumiejętnym posługiwaniem się takim sprzętem
to prosta droga do wypadku.
Przed jazdą na motorze, policja radzi skorzystać z kilku rad. Po pierwsze
motocyklista podczas jazdy powinien być odpowiednio ubrany. Nie chodzi
tu o modny ubiór, ale o funkcjonalność i bezpieczeństwo motocyklisty. Jazda w koszulce i spodenkach przy najmniejszym upadku może zakończyć
się okaleczeniem lub kontuzją. Dlatego dobrze jest zaopatrzyć się w strój
zabezpieczający przed konsekwencjami upadków. Takie ubranie powinno
mieć wzmocnienia na łokciach, ramionach i kolanach. Dobór odpowiednich butów i rękawic również wpływa na bezpieczeństwo jazdy. Rękawiczki nie tylko chronią przed zimnem, ale również zapobiegają poceniu się
dłoni i ich ślizganiu po kierownicy, manetce gazu oraz dźwigniach sprzęgła i hamulca. Nie zapominajmy, o głowie, jednej z najbardziej wrażliwych
części ciała. Tylko dobry kask będzie ją odpowiednio chronił. Warto zaznaczyć, że nie tylko prędkość ale również i styl jazdy należy dostosować do
warunków panujących na drodze. W czasie deszczu, na mokrej nawierzchni przyczepność motocykla drastycznie spada, dlatego dużo trudniej jest
utrzymać motocykl, zwłaszcza na zakrętach. Dobrze jest zatem zwracać
uwagę na nawierzchnię, obserwować czy na drodze nie ma ubytków, rozlanego oleju, rozsypanego piasku czy żwiru. W trakcie jazdy należy często
patrzeć w lusterka, z wyprzedzeniem sygnalizować swoje manewry i zwracać uwagę na zachowania innych uczestników ruchu: kierowców, jak i pieszych. Pamiętajmy również o kilkuminutowych przerwach podczas długich
podróży. (WW)

Fundacja „Będzie Dobrze” obchodzi rok swojej działalności

Minął już rok

W dniach 7-8 sierpnia Komisja Wojewódzka z Krakowa pozytywnie
zweryfikowała straty, jakie w wyników intensywnych opadów deszczu wystąpiły w gminie Stary Sącz.
W pracach komisji brał udział Kazimierz Gizicki, zastępca burmistrza
Starego Sącza oraz Paweł Dybiec z
UM. Komisja oszacowała straty na
1 milion złotych. Dzięki otrzymanym
pieniądzom możliwe będzie stopniowe odbudowanie zniszczonych dróg.

sierpniu tego roku Fundacja
„Będzie Dobrze” ze Starego Sącza obchodzi rok swojej działalności statutowej. Zanim powstała, jej
współzałożyciele prowadzili działalność społeczną przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych wspieraną przez
dyrektor Małgorzatę Konstanty.
Przez ten rok wiele się wydarzyło –
wspomina Anna Pych, prezes fundacji. Było bardzo dużo pracy, gdyż skupiliśmy się na maksymalnym działaniu
i pomocy innym. Dzięki wspaniałemu
zespołowi tworzącemu naszą fundację już tak wiele dokonaliśmy. Cały
czas jesteśmy wspierani przez lokalną społeczność, wolontariuszy, firmy,
a także burmistrza Jacka Lelka i przewodniczącą Rady Miasta Ewę Zielińską. Bardzo dziękujemy.
Wspierana przez lokalne firmy, zespoły i organizacje fundacja prowadzi
zbiórkę plastikowych zakrętek pod hasłem „Zdrowie za zakrętkę”. Obecnie
taka akcja prowadzona jest dla Kac-

pra Nosal z Nawojowej.
Fundacja przeprowadza także konkursy dla młodzieży szkolnej. W zeszłym roku wraz z Centrum Kultury
i Sztuki zorganizowała „Bezpieczne
wakacje” połączone z koncertem i zabawą dla dzieci. W ramach festynu
rodzinnego w Krynicy zbierano plastikowe zakrętki, a w hipermarkecie Tesco fundacja zorganizowała promocję
zdrowego odżywiania.
Najważniejsze akcje fundacji to:
- Modnie Pomagać dla Natalii Majchrzak (zebrana kwota to 2.010 zł.),
- Koncert „I Ty możesz Pomóc” dla
Natalii (zebrana kwota to 5.100 zł.),
- Zbiórka pieniędzy dla Alicji Rusnak
(zebrana kwota to 2193,54 zł.),
- Akcja Walentynkowa „Pomagam
z miłości” dla Patrycji Dobosz (zebrana kwota to 354,51 zł),
- Złotówka dla zdrówka dwie edycje,
dla Patrycji Dobosz (zebrana kwota to
512,36 zł i 407 zł.),
- Tona plastikowych zakrętek zebrano i przekazano dla Natalki Majchrzak.
W tym roku, w listopadzie odbędzie się cykliczny koncert organizowany przez Fundację „Będzie Dobrze”.
Tym razem akcja charytatywna i zbiórka pieniędzy zostanie zorganizowana
dla podopiecznych fundacji Wojciecha
i Artura Rams z Gabonia.
Wszelkie informacje o fundacji, jej
działalności i organizowanych obecnie
akcjach można znaleźć na stronie internetowej: www.bedziedobrze.pl
Dobrowolne wpłaty na działalność
fundacji można dokonywać na konto:
67 1090 1838 0000 0001 1965 9025
(WW)

Przypomnijmy, 24 czerwca br., na
skutek gwałtownej burzy z bardzo
intensywnymi opadami deszczu w
Popowicach, poważnie uszkodzone
zostały trzy drogi, w niektórych odcinkach zmieniając je w wartkie potoki.
Całą noc nad rozwojem dramatycznej sytuacji czuwał sołtys Popowic,
Bogdan Gondek oraz radny Czesław
Kurzeja. Nawałnica spowodowała
zamulenia przepływów, uszkodzenia poboczy i gabionów (umocnień
skarp) i zniszczenie nawierzchni na
drogach gminnych: „Do Bielaków”,
„Do Pietrzyka”, „Do Żalów”. (WW)

fot.KAZIMIERZ GIZICKI

fot. ARCHIWUM FUDNACJI BĘDZIE DOBRZE

WICZ
KIE
fot. KAMIL POLA

W

Milion na drogi
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TEMAT WYDANIA
PANNONICA FOLK FESTIVAL

Ogień, nie muzyka
Z organizatorami Festiwalu Pannonica: Urszulą Nowak – dziennikarką radiową, Wojciechem Knapikiem – dyrektorem Centrum Kultury i
Sztuki im. Ady Sari oraz Piotrem Trybalskim – dziennikarzem, podróżnikiem, fotografem i łowcą dźwięków „worldmusic” rozmawia Wojciech
Waliszewski

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

aby tu przez trzy dni zamieszkali i dobrze się przy tym bawili. Oczywiście zapraszamy także wszystkich Starosądeczan do odwiedzenia nas, chociażby
na jeden dzień, by poczuć odrobinę
magii i wyjątkowość tego miejsca.
Do kogo jest kierowany Festiwal?

Spotykamy się w szczerym polu,
nieopodal Stodoły w Odnozynie w
Barcicach. To tutaj, już niebawem,
bo w dniach 6 – 8 września będzie
odbywał się Festiwal Folkowy PANNONICA. Jak przebiegają prace nad
jego organizacją?
WK: Praktycznie wszystko mamy
już dopięte na ostatni guzik. Dysponujemy oficjalnym programem i utrzymujemy kontakty z wykonawcami.
Oczywiście budowa samej wioski festiwalowej, łącznie z infrastrukturą
rozpocznie się dopiero na kilka dni
przed planowanymi wydarzeniami.
Mamy już zagwarantowaną dużą scenę z potężnym nagłośnieniem. Dysponujemy wystarczającą powierzchnią
aby ugościć każdą liczbę fanów muzyki etno nie tylko z Polski. Cały teren
będzie ogrodzony a nad bezpieczeństwem uczestników będzie czuwać
duża grupa wolontariuszy.
PT: Planujemy zamontowanie specjalnej podłogi pod sceną, żeby można było bezpiecznie i wygodnie tańczyć. Bezpieczeństwo uczestników to
dla nas priorytet.
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Skąd pomysł, aby Festiwal odbył
się właśnie w Barciach?
WK: Sto lat temu żyliśmy w jednym
kraju z Bośniakami, Bukowińczykami
czy Szeklerami z Transylwanii. Nasi
dziadkowie szli do wojska austriackiego i grali w karty z Bośniakami
czy Chorwatami. W naszych gospodach grało się węgierskiego czardasza. Galicja była częścią Monarchii
Austro-Węgierskiej przez prawie 150
lat i musiało odcisnąć to ślad w nas
i naszej kulturze. Chciałbym, aby Starosądeczanie skorzystali z okazji, że
Festiwal właśnie u nich się odbywa,
i jako gospodarze terenu, pokazali,
że poprzez muzykę, tutejszy folklor i
gwarę można tak daleko pokazać to
wszędzie, w całej Europie, czy nawet
na świecie.
PT: Szukaliśmy wyjątkowego miejsca, a Barcice są przepięknie położone. Chcieliśmy, aby nasza impreza odbywała się w miejscu oddalonym od
cywilizacji, ponieważ w takim miejscu
łatwiej jest budować atmosferę i społeczność ludzi podobnie myślących.
Chcemy zaprosić ludzi z całej Polski

WK: Na Festiwalu grana będzie muzyka absolutnie uniwersalna, wielo
pokoleniowa, przy której znakomicie
bawi się zarówno młodzież, rodzice z
dziećmi jak i seniorzy. Od początku
ideą całego Festiwalu była właśnie
szeroko rozumiana integracja, a muzyka, która będzie prezentowana na
Festiwalu jest jednym z takich elementów. To jest taki rodzaj muzyki,
który nawet jeśli się wcześniej nie słyszało, wydaje się znajoma, bliska sercu, przy której nie sposób usiedzieć
na miejscu. Nogi wręcz same rwą się
do tańca.
PT: Festiwal jest kierowany do
wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę, którzy lubią tańczyć, którzy może
chcą trochę odreagować od codzienności. To jest impreza rodzinna z pozytywną atmosferą. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy wziąć ze sobą dzieci, to
serdecznie zapraszamy, tym bardziej,
że dzieci do 13 roku życia nie płacą
za wstęp.
UN: Festiwal jest dla osób, które cenią autentyczność, zwłaszcza w muzyce. Nie dla wszystkich ta muzyka jest
w ten sam sposób słyszalna, ale wszyscy, niezależnie od wieku, podobnie ją
odczuwają. Ta muzyka ma duszę i jest
bliska wszystkim Słowianom.
Jakie atrakcje będą czekały na
uczestników Festiwalu?
UN: Program tegorocznego Festiwalu jest bardzo bogaty i, co ważniejsze,
różnorodny. W Barcicach zabrzmi muzyka słowiańska, bałkańska, karpacka i węgierska w najlepszym wydaniu.
Zagra znany m.in. ze współpracy z Ni-

gelem Kennedym i S. Spielbergiem zespół Kroke, swoim głosem i dźwiękami worldmusic zaczaruje Megitza; w
świat muzyki ukraińskiej i cygańskiej
zabierze słuchaczy Angela Gaber Trio,
a Beogradski Akusticni Orkestarz Serbii i grassbrassowy Sokół Orkestar z
Krakowa zapewnią wybuchową mieszankę bałkańskich rytmów. Magiczny
świat Orientu zaprezentuje Dikanda,
zaś etniczne klimaty rodem z łemkowskich i bojkowskich zagród zapewni
Kapela na Dobry Dzień. A do tego ze-

prostszych fujarek, które można sobie
wystrugać z bzu czarnego, po skomplikowane instrumenty Karpat i Bałkanów. Poprowadzi je Słowak - Michal
Smetanka – skarbnica wiedzy, znakomity muzyk. Będą także organizowane gry terenowe. Dla rodzin z dziećmi
będą dostępni animatorzy, którzy zagospodarują dzieciom czas w kreatywny i ciekawy sposób. Będzie także dostępna zagroda pasterska z owcami
gdzie można będzie podejrzeć prawdziwe życie na bacówce.

Czy serwowana kuchnia będzie
równie bardzo gorąca jak atmosfera na Festiwalu?

spół Michala Smetanki ze Słowacji, Accustic Acrobats i węgierski znakomity
Söndörgő. Jednak Festiwal to nie tylko
występy wieczorne. W naszej wiosce
festiwalowej będą cały czas odbywały się przeróżne wydarzenia. Chcemy,
aby charakter muzyki przełożył się na
całą specyfikę Festiwalu i jego charakter, by wszyscy uczestnicy aktywnie i
wspólnie przeżyli te trzy dni. Będziemy
uczyć m.in. tańca bałkańskiego, którego cechą charakterystyczną jest tańczenie w kole.
WK: Mówiąc mało skromnie, cały
program jest wielkim hitem. Są osoby, które twierdzą, że takiego programu jeszcze w Polsce nie było. Oprócz
koncertów nasza wioska będzie tętnić
dodatkowymi atrakcjami. Będziemy organizować wycieczki piesze po okolicy,
bezpłatne warsztaty: taneczne i wokalne z tradycyjnego śpiewu karpackiego. Marek Styczyński – najlepszy polski specjalista - poprowadzi terenowe
warsztaty etnobotaniczne (rozpoznawanie magicznych i symbolicznych roślin Karpat). Będą także prowadzone
warsztaty owczarskie, etnodesignu
oraz budowy instrumentów - od naj-

Karnet na cały Festiwal kosztuje
25 zł. Na co może liczyć uczestnik?

PT: Pomimo dobrego zaplecza gastronomicznego, mam nadzieję, że
najbardziej gorąca na Festiwalu będzie muzyka, która nie będzie służyć konsumpcji. Charakter Festiwalu
jest taki, że trzeba mieć bardzo silną
wolę aby siedzieć i degustować potrawy, podczas gdy muzycy będą grali. To jest muzyka nie nadająca się do
biesiadowania tylko do żywiołowego
tańczenia.
UN: Będzie także dostępna kuchnia
wegetariańska.

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

WK: Dostępne menu będzie bogate
i przystępne cenowo. Będzie można
spróbować dań typowo regionalnych.
Nie pewno nie zabraknie węgierskiego gulaszu oraz przysmaków z dziczyzny. Dlatego odradzam przywożenie
ze sobą jakiegokolwiek jedzenia, gdyż
będzie to ze stratą dla własnych kubków smakowych.

PT: W cenie karnetu wliczone jest
pole namiotowe, 3 dni koncertów
oraz około 40 litrów… dobrej zabawy.
Mówienie o ambicjach przy pierwszym Festiwalu jest trochę na wyrost, ale taka jest nasza wizja, by
Festiwal Pannonica stał się docelową polską Guczą, czyli miejscem kojarzonym przede wszystkim z dużą,
namiotową imprezą, gdzie przyjeżdżać będą tysiące rodzin aby wspólnie mieszkać, żyć i dobrze bawić się
przy muzyce, która będzie grana 24
godziny na dobę.
WK: Karnet upoważnia także do
odbioru kubka przywitalnego piwa,
przewodnika z mapą po okolicy oraz
daje możliwość udziału we wszystkich warsztatach i dodatkowych
atrakcjach. Cena karnetu pokrywa
tak naprawdę 15% kosztów. Resztę
sponsorują nasi darczyńcy oraz Unia
Europejska. Będzie też można nabyć
bilety jednodniowe. Warto więc skorzystać i odwiedzić naszą festiwalową
wioskę w dniach 6-8 września.

Jak można dojechać na Festiwal?
WK: Pewnie wszyscy Starosądeczanie wiedzą, jak dojechać do Stodoły w Odnozynie. Jednak na wszelki wypadek podaję: należy dojechać
do Barcic, a później kierować się na
Wolę Krogulecką. Zaraz za mostem
na Popradzie znajdzie się duże oznakowanie, jak do nas trafić. Z centrum
Barcic można na Festiwal dojść pieszo w pięć minut. Bliższe informacje
oraz program Festiwalu dostępne są
na stronie festiwalowej www.pannonica.pl
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INFORMACJE Z REGIONU

Wizyta grupy węgierskiej z Dunakeszi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu

Czas mija. Wspomnienia pozostają

15 czerwca 2013 roku zebraliśmy się w kinie "Sokół" na uroczystości pożegnania grupy węgierskiej z Dunakeszi, która już trzeci raz odwiedziła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu.
WOJCIECH WALISZEWSKI

P

rogram współpracy międzynarodowej koordynowały nauczycielki
języka angielskiego: Agnieszka Adamek, Beata Damasiewicz oraz Anna
Mazur. Uroczystość poprowadziły
w języku angielskim oraz polskim
Sabina Stawiarska oraz Maria Kulig (kl. III), a towarzyszyły im ubrane
w przepiękne stroje regionalne Anna
Kożuch (kl. III TE) i Agata Pasiut (kl.
I TOT).
W uroczystości pożegnania gości
z Węgier wzięła udział dyrektor Szkoły
Małgorzata Konstanty i z-ca dyrektora Anna Mikulec oraz wielu znamienitych gości, m.in. burmistrz Jacek Lelek, Andrzej Zarych, dyrektor Biura
Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego; Józef
Leśniak, wiceprzewodniczący Komisji
Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej RPN. Uroczystości towarzyszyło wiele wzruszeń
oraz wspomnień i refleksji o tym, jak
ważną rolę spełnia program współ-
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pracy międzynarodowej z Węgrami,
którego mottem są słowa Przyjedź
– Przezwycięż, a jego sens staje się
jeszcze bardziej zrozumiały w chwili,
gdy trzeba się pożegnać i wrócić myślami do tego, co przeżyli uczestnicy.
Młodzież ćwiczyła umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
poznała różnice kulturowe i znalazła
nowych przyjaciół na Węgrzech. Połączył ich język angielski, ale także
otwartość na nowe doświadczenia.
Wszyscy obecni w starosądeckim Sokole mogli obejrzeć podsumowującą prezentację multimedialną 'Czas
mija. Wspomnienia pozostają. Przyjaźń polsko-węgierska', w której znalazły się zdjęcia i wspomnienia ze
wszystkich jesiennych wypraw na Węgry (2010, 2011, 2012) oraz z pobytów gości z Węgier w Starym Sączu
(2011, 2012). Pożegnaniu grupy węgierskiej towarzyszyła również uroczystość wręczenia nagród w konkursach
polsko-węgierskich dla uczniów szkół
gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Stary Sącz oraz młodzieży Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym
Sączu. Zwycięzcy testu wiedzy o Zakolu Dunaju i Budapeszcie mieli zaszczyt otrzymać cenne nagrody oraz
listy gratulacyjne od pana Piotra Naimskiego, posła na Sejm RP i przewodniczącego Polsko - Węgierskiej
Grupy Parlamentarnej, które wręczyła
w imieniu posła dyrektor biura poselskiego, Magdalena Majka.
Równocześnie odbywał się wernisaż prac konkursowych 'Odkryj Zakole Dunaju i Budapeszt' w wykonaniu
młodzieży Gimnazjum im. J. Słowackiego, Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Gołkowicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu oraz
młodzieży węgierskiej. Pamiątkowe
pocztówki z pracami laureatów przygotowane przez Olgę Wojciechowską
oraz słodki poczęstunek od firmy EPI
czekał na każdego odwiedzającego.
Program wymiany edukacyjnej ze
szkołą Rádnoti Miklós Gimnásium rówieśników z Węgier był niezmiernie
urozmaicony. Na powitanie polscy
uczniowie otrzymali zdjęcie oraz ko-

Koloniści u Burmistrza

lorowe piłki z podpisami całej grupy
węgierskiej a goście z Węgier smycze
w biało-czerwonych barwach. Przy
słodkich przysmakach ufundowanych
przez ciastkarnię „Jeziorek” młodzi
ludzie rozpoczynali czas wspólnych
przeżyć i przygód.
Wrażeń dostarczyły uczestnikom
m.in. warsztaty leśne przygotowane
przez Grzegorza Skalskiego oraz Beatę Damasiewicz prowadzone przez
uczniów III klasy Technikum Leśnego,
podczas których uczniowie opowiadali w języku angielskim o drzewach
i krzewach Beskidu Sądeckiego oraz
mogli stawić czoła takim zadaniom
jak malowanie krajobrazu Beskidu
Sądeckiego przy użyciu liści. Spacer
po Starym Sączu oraz towarzyszący
mu konkurs z wiedzy o tym mieście
na najlepszą „ulotkę turystyczną ze
Starego Sącza” został przygotowany
przez młodzież z Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu pod
kierunkiem Beaty Damasiewicz. Częścią warsztatów były zajęcia kulinarne przygotowane przez panią Annę
Mikulec, podczas których, posługując się językiem angielskim, demonstrowano sposób wykonania różnych
przysmaków. Po warsztatach czekała
na wszystkich smaczna niespodzianka – pierogi przygotowane według
starosądeckiej receptury przez firmę
AMAR.
Podczas gościnnego pobytu młodzieży węgierskiej nie zabrakło również wycieczek kulturoznawczych. Na
wycieczce do Krakowa pod kierunkiem Anny Mazur uczniowie mieli okazję zobaczyć m.in. Barbakan, Bramę
Floriańską, Rynek Główny z Bazyliką
Mariacką i Sukiennicami i Collegium
Maius. Pod koniec dnia zatrzymano się przy jamie Smoka Wawelskiego i w dzielnicy Kazimierz. Wycieczka do Krynicy była równie udana. Pod
opieką Agnieszki Adamek i Beaty Damasiewicz Węgrzy w towarzystwie

polskich przyjaciół odbyli spacer po
Krynicy i podziwiali piękne krajobrazy pasma Jaworzyny w Beskidzie
Sądeckim.
Program wymiany edukacyjnej pomiędzy młodzieżą z Węgier i Polski,
jak co roku, przyniósł wiele korzyści.
Pozwolił młodym odkrywać wspólne
korzenie, poznać walory historyczne, kulturowe i turystyczne obu krajów. Warto zaznaczyć, że młodzież
podczas wizyt mogła się komunikować ze sobą tylko przy użyciu języka
angielskiego.
Tegoroczna wizyta Węgrów w Starym Sączu została wsparta przez wielu sponsorów. Za dar serca należą się
podzękowania: Narodowemu Przedstawicielstwu Turystyki Węgierskiej
w Polsce, Węgierskiemu Instytutowi
Kultury w Warszawie, Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu, Urzędowi Miasta i Gminy w Starym Sączu,
Urzędowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej w Muszynie, Urzędowi Miejskiemu Krynicy Zdroju, Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, Ośrodkowi Rozwojowo-Wdrożeniowemu Lasów Państwowych w Bedoniu, Centrum Informacyjne Lasów
Państwowych, Księgarni Językowej
Mentor w Nowym Sączu, Nadleśnictwu Stary Sącz, Nadleśnictwu Gromnik, Bankowi Spółdzielczemu w Starym Sączu, Sądeckim Wodociągom
w Nowym Sączu, Firmie ‘BATIM’ ze
Starego Sącza, Pierogarni ‘AMAR’ ze
Starego Sącza, Ambasadzie Niemiec
z Warszawy, Konsulatowi Generalnemu Austrii w Krakowie, Urzędowi Miasta Krakowa, Wydawnictwu Hueber,
Wydawnictwu Macmillan Polska, Wydawnictwu Oxford University Press,
Wydawnictwu Pearson Longman, Wydawnictwu PWN, Rozlewni wody mineralnej ‘Piwniczanka’, Firmie EPI ze
Starego Sącza, Ciastkarni Jeziorek ze
Starego Sącza, a także Motelowi ‘Miś’
w Starym Sączu.

fot. RYSZARD KUMOR

Nasz pan burmistrz wielka szycha,
chodzi zawsze w kołnierzykach… przywitały burmistrza Jacka Lelka
w dniu imienin dzieci z półkolonii
Placówki Wsparcia Dziennego w
Starym Sączu.

Z życzeniami dla Burmistrza przybyła z kolonistami także Jolanta
Czech-Młodkowska, wolontariuszka wspierająca wychowawców
przez całe wakacje - opowiada
Jolanta Koszul, kier. placówki. W
sierpniowych zajęciach wzięło
udział 35 dzieci. II turnus półkolonii zorganizowany został w dniach
od 5 do 16 sierpnia. Dla uczestników przygotowano mnóstwo
atrakcji, wyjazd do Szczawnicy na
wyciąg górski na Palenicę, do Piwnicznej na jazdę konną, do Nowego Sącza na pływalnię i do kina 5D
oraz do Chełmca na „Rolkowisko”.
Na zakończenie półkolonii tradycyjnie odbył się wyjazd do „Rabkolandu”. W czasie wolnym od
zajęć, dzieci przygotowywały się
do przedstawienia na podstawie
utworu „Skarby” Jana Joachima
Czecha. Próby przestawienia odbywały się w ogródku galerii „Pod
Gniazdem” Stowarzyszenia na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Gniazdo w Starym Sączu.
Nabyte umiejętności „aktorskie”
pokazali 22 sierpnia w widowisku „Jaśkowa śpiewka ostanie...”
wystawionym z okazji 125-lecia
urodzin Jana Joachima Czecha
w Galerii „Pod Gniazdem" w Starym Sączu przez Stowarzyszenie
Gniazdo, Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w
Starym Sączu, Hufiec Pracy i Placówkę Wsparcia Dziennego w Starym Sączu. (RK)
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WSPOMNIENIA FESTIWALOWE
35. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej przeszedł do historii

Wierni od pierwszego Festiwalu
Wierni słuchacze regularnie przyjeżdżają na Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Od ponad trzydziestu pięciu lat czynią to m.in. Maria Krystyna Talaga z Wadowic i Edward Stroch z Nowego Sącza. To dzięki takim ludziom największym sukcesem przeglądu muzycznego jest wytworzenie się społeczności, przebywającej od
kilkudziesięciu lat na starosądeckie koncerty.

LIS
fot. WOJCIECH WA

ZEWSKI

ROBERT DROBYSZ

R

ozmawiałem z dwojgiem spośród stałych bywalców wszystkich koncertów muzyki minionej.
Nie kryli swojego zauroczenia, wręcz
zakochania się w tym niezwykłym
wydarzeniu.

O mnie chce pan pisać? - pyta
Edward Storch, emerytowany nauczyciel z Nowego Sącza, przewodnik PTTK, dziennikarz lokalnej prasy i grafik. Przecież ja tylko słucham
muzyki. Przez skromność nie dodaje,
że czyni to regularnie od trzydziestu pięciu lat czyli od pierwszej edycji
SFMD. Zainteresowania dawną wokalistyką datują się od lat 50-tych wspomina Storch. Zajął mnie wtedy
chorał gregoriański. Nikt nie organizował wtedy koncertów muzyki dawnej, nie wydawano jej na płytach.
Dlatego zaskoczony byłem widokiem
plakatu, anonsującego I Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej w 1975
roku. Jego organizator, Stanisław Gałoński, zorganizował pierwszy w Polsce przegląd tego typu muzyki. Pomyślałem sobie, że się tam wybiorę.
Po pierwszych występach jeździłem
regularnie z nieżyjącym już kolegą,
nowosądeckim matematykiem Adamem Chyżym. Teraz wybieram się ze
znajomymi. Od wielu lat towarzyszą
mi Grażyna Kołat i Tadeusz Czubek.
Jak mówi, festiwalowe koncerty były dla niego niebywałą gratką.
Wiele lat temu muzyki dawnej moż16 wrzesień - październik 2013

na było słuchać praktycznie tylko na
żywo. Storch wspomina nieżyjącego już Janusza Cegiełłę, doskonałego popularyzatora muzyki niegdysiejszej, który prowadził pięć pierwszych
edycji festiwalu i przyczynił się do
jego rozpropagowania. Jak również
kolejnego dyrektora artystycznego Mariusza Bornusa-Szczycińskiego i występy moskiewskiego zespołu
"Drevnierusskij Raspiev" z koncertami XIX - wiecznej muzyki prawosławnej, "Linamusikund" z Estonii, czy też
śpiew francuskiego chóru pod dyrekcją Marcela Peresa. A zwłaszcza
obecność podczas festiwalowych dni
krakowskich dominikanów. W trakcie
odprawianych przez nich mszy świętych był śpiewany jego ulubiony chorał gregoriański. Zapoznawano wtedy publiczność z najstarszą muzyką
chrześcijańską. Dlatego dziwiła go
niedawna obecność na festiwalowej
scenie zespołów z Chin czy Iranu,
skądinąd bardzo zacnych.
Maria Krystyna Talaga od 10 lat
przyjeżdża na festiwal z Wadowic,
gdzie obecnie mieszka. Dlaczego?
Gdyż uczestniczę w festiwalach od
1975 roku czyli od czasu mojego przybycia do Nowego Sącza, w którym pozostałam na 28 lat - odpowiada.
Pytam, co sprawia, że mając 71 lat
regularnie bywa w Starym Sączu? Po
pierwsze zachwyt; nad zabytkami,
kościołami o bogatej przeszłości, klimatem tego miejsca. Po drugie wspo-

mnienia: głównie I Festiwalu Muzyki
Dawnej. Po trzecie ludzie: kochający
to miejsce, pomysłodawcy państwo
Gołońscy, wykonawcy, narrator i niekwestionowany współtwórca festiwalowych sukcesów Janusz Cegiełła,
tak mocno są w mojej pamięci i sercu od 1975 roku, że muszę na festiwalu być. Każdy z 35 festiwali, w których uczestniczyłam, cieszył, że jest
kontynuacja, podziwiałam kompetencje, ofiarność i odwagę ponoszenia
ryzyka organizatorów. Łatwo krytykować, gdy się jest tylko uczestnikiem
i obserwatorem, trzeba widzieć oczami serca trud organizatorów, zdobywanie środków finansowych.
Tegoroczny Festiwal w samym
tytule „Muzyka polska – muzyka
w Polsce”, budził moją ciekawość
i upewniał, że to będzie niezwykły,
wspaniały Festiwal. I tak było, pięć
koncertów, to wielka uczta duchowa
przygotowana przez Marcina Szelesta dyrektora artystycznego SFMD.
Perfekcyjnie dobrany repertuar, artyści i instrumenty/klawikordy, klawesyn, zabytkowy pozytyw szkatulny siedemnastowieczny instrument
udostępniony przez siostry klaryski,
ukazują, że nasz kraj od wieków przynależy do kulturalnego dziedzictwa
zachodniej Europy.
Tegoroczne muzyczne występy odbywały się w zabytkowych świątyniach: kościele Świętej Trójcy przy
klasztorze klarysek i kościele farnym

Świętej Elżbiety oraz w sali teatralnej Sokoła. Jedną z gwiazd festiwalu
był zespół „The Parley of Instruments
Renaissance Violin Band" z Wielkiej
Brytanii (dyr. Peter Holman). Oprócz
niego bywalcy mogli wysłuchać: "Ad
hymnos, ad cantus!" Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego dzieła wszystkie w wykonaniu Harmonia Sacra
(kier. art. Marcin Szelest). Jak również prezentacji "Na warszawskim
dworze Augusta II" Cantate.fr (Polska/Francja), kier. art. Stefan Plewniak i występu "U progu romantyzmu
– polska muzyka religijna Franciszka
Lessla" Capelli Cracoviensis, pod dyr.
Jan Tomasz Adamus. Myślę - dodaje
Talaga, że przez następne lata twórcy festiwalu będą czerpać programy
z bogatej muzycznej historii Polski.
Z wdzięcznością dziękuję organizatorom za piękne artystyczne przeżycia, w coraz piękniejszym Starym Sączu, miasteczku w którym można się
zakochać.
W ciągu minionych lat festiwal zmienił się, ewoluował obecnie w stronę
bardziej ascetyczną. Dał publiczności okazję do zapoznania się zarówno z chrześcijańskimi korzeniami mu-

zyki jak i muzyką świecką. Przede
wszystkim zaś z dziedzictwem polifonicznym klasztoru klarysek. Najlepszym dowodem na to jest tegoroczny koncert "Muzyka na instrumenty
klawiszowe z klasztoru sióstr klarysek w Starym Sączu", nagrany przez
II Program Polskiego Radia.
Najbardziej utkwił w pamięci rok
1994 czyli XVI edycja SFMD. A szczególnie pewna, trwająca do rana uczta
muzyczna; w festiwalowej kawiarence ze stałymi bywalcami przeglądów muzycznych (bywam na nich od
dwudziestu lat) słuchałem Czechów
(z „Schola Gregoriana Pragensis”)
śpiewających chorały na przemian
z ludowymi czeskimi „pieśniczkami”. Odpowiadali im mazurskimi piosenkami muzycy z Teatru Wiejskiego
„Węgajty", następnie Rosjanie z Moskwy („Drevnierusskij Raspiew”) zaśpiewali kilka dumek z taką ekspresją, że trzeba było im zrobić miejsce
na stołach. I znów „Węgajty” z łemkowskim zaśpiewem. Zbliżała się północ. Muzyczny dialog kultur trwał
w najlepsze. Czescy muzycy wyciągnęli instrumenty, na których wieczorem grali średniowieczne utwory.

I zaczęli grać. Mieszały się renesansowe pieśni, ludowe melodie z Karpat, cygańskie piosenki, ukraińskie
dumki, piosnki niemieckie, polskie,
słowackie, rusińskie... Początkowo
tańczyła jedna para, potem druga,
trzecia... Do zespołu dołączył żydowski kantor z Turcji, David Sevi - grał
na ramowym bębnie. I to jak! Zaimprowizowana, wielonarodowa orkiestra grała standardy jazzowe na renesansowych instrumentach...i nikt
tego nie nagrał...
Według Talagi pomysł reaktywowania „ogródka festiwalowego” był
fantastyczny, edukacyjny, zwłaszcza dla bywalców festiwalowych nie
związanych profesjonalnie z muzyką.
Tu można było porozmawiać z artystami, wymienić się wrażeniami. To
miejsce, cementowało festiwalową
społeczność - podkreśla ze wzruszeniem. Zapewnia, że póki będzie żyć,
na Festiwal do Starego Sącza będzie
przyjeżdżać. Myślę, że nie jest odosobniona w swoich odczuciach i że
wielu innych koneserów muzyki nie
może się już doczekać następnej edycji Starosądeckiego Festiwalu Muzyki
Dawnej.

Słowo od Dyrektora Artystycznego

Tegoroczna edycja Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej przyniosła pięć koncertów, których myślą przewodnią było hasło „Muzyka
polska – muzyka w Polsce”. Mieliśmy okazję usłyszeć wykonania
ważne i unikatowe, stojące na wy-

sokim poziomie artystycznym i ciekawym wyborem repertuaru ukazujące bogactwo kultury muzycznej
dawnej Rzeczypospolitej. Trudno
byłoby właściwie wskazać najważniejsze wydarzenie Festiwalu. Dla
Starego Sącza niewątpliwie był
to koncert muzyki na instrumenty klawiszowe z rękopisu znajdującego się w klasztorze Sióstr Klarysek – rzadka w muzycznym świecie
okazja do usłyszenia utworów na
dokładnie tych samych instrumentach, na których były grane ponad
dwieście lat temu, ale też wymowne
świadectwo chlubnej tradycji kulturalnej miasta. Jednak i pozostałe
koncerty zespołów polskich i zagranicznych, przygotowane specjalnie
na starosądecki Festiwal, pokazały ogrom (i piękno!) zapomnianego
repertuaru, bogactwo kontekstów,
nowe i rzadkie walory brzmieniowe.
Był zatem Festiwal kumulacją wydarzeń wyjątkowych i niepowtarzalnych, stawiających Stary Sącz na
odrębnej pozycji wśród innych polskich festiwali muzyki dawnej.
Myślę, że mimo bardzo „ortodoksyjnego”, wręcz pietystycznego po-

dejścia do wykonywanych utworów,
mimo niszowości repertuaru i wąskiej tematyki, dzięki doskonałym
artystycznym kreacjom mogliśmy
się przekonać, iż muzyka dawna jest
fascynującym światem dostępnym
nie tylko szczupłemu gronu specjalistów, światem, który wciąż odkrywamy i który ma jeszcze bardzo
duży potencjał. Świadczyła o tym
sama festiwalowa publiczność –
i ta wypełniająca kościoły i salę
koncertową, i ta przybywająca na
codzienne południowe spotkania
z artystami. Wszystkim, którzy życzliwie towarzyszyli tegorocznemu Festiwalowi, najserdeczniej dziękuję
i mam nadzieję, że z żadnego koncertu i z żadnego spotkania nie wyszli zawiedzeni.
Na koniec tego krótkiego podsumowania składam też raz jeszcze
gorące podziękowania wszystkim,
którzy starosądecki Festiwal zorganizowali, wsparli i zrealizowali. To
dzięki ich wizji, życzliwości i ciężkiej
całorocznej pracy mogliśmy przez
pięć dni cieszyć się muzyką.
Marcin Szelest
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WYDARZENIA KULTURALNE
8. Międzynarodowy Plener Malarski w Starym Sączu

O Norblinie i art deco w Indiach

Plenery malarskie to spotkania twórców z Azji i Europy wpisane w lipcowe życie Starego Sącza. Powstają obrazy nowe, tradycyjne i kompozycje
zaskakujące.
Władysław Serwatowski

U

czestnicy plenerów mówiąc wieloma językami nawiązują więzi i przyjaźnie artystyczne. Takie
są od lat intencje prof. Mariana Nowińskiego, kuratora Pleneru w Starym Sączu, kontynuatora pomysłu Teresy Plata Nowińskiej. Plenery malarskie to
cykliczne i rytmiczne narodziny obrazów w stylach indywidualistów świata. W Starym Sączu rodzą się poglądy artystyczne, sympatie, rywalizacje,
wspólne ekspozycje. Stary Sącz, od
2006 jest w grupie organizatorów plenerów malarskich. Wyróżnia się, jako
gospodarz Międzynarodowych Sympozjów Kultur Lokalnych.
W lipcu tego roku, już po raz ósmy,
zaproszeni artyści malowali przy dobrym świetle. Wieczorami, z mieszkańcami miasta, turystami i burmistrzem
Jackiem Lelkiem przy Rynku 12, w Marysieńce uczestniczyli w Sympozjum
Kultur Lokalnych. Adam Bartosz, etnograf, muzeolog z Muzeum Okręgowego w Tarnowie relacjonował historie Cyganów/Romów i Żydów z ich wkładem
w historię cywilizacji. Niżej podpisany
przedstawił sylwetkę Stefana Norblina
(1894-1952) oraz film dokumentalny
Małgorzaty Skiby o Norblinie i jego osiągnięciach w art deco w Indiach.
Norblin, urodzony w Warszawie w rodzinie pochodzenia francuskiego, był
portrecistą elit politycznych, finansowych i artystycznych oraz autorem plakatów dla teatrów, kin, miast polskich
i PKP. Projektował okładki książek i
pism. Dzieła Norblina uznano za wyjątkowe ze względu na malowane motywy
dekoracyjne z form roślinnych. Wojna
1939 roku sprawiła, że Norblin z żoną,
aktorką Leną Żelichowską, wyjechali
przed 17 września z Warszawy. Przez
Lwów, Rumunię, Włochy, Turcję dotarli do Iraku w roku 1940. Norblin, znany z międzynarodowych wystaw w Monachium’29 i Pradze’34, portretował w
Iraku króla Fajsala II z rodziną i korpus
dyplomatyczny. W 1941 przyjechał do
Bombaju, ewakuowany przez Rząd Polski. Pracował w Morvi, w zachodnich
Indiach. Dla rezydencji maharadży La18 wrzesień - październik 2013

khdhiriji Waghji’ego wykonał 25 malowideł ściennych i obrazów na płótnie w
stylu art deco. Styl ten był bliski estetyce hinduskiej sztuki i oczekiwaniom estetycznym maharadży. Wielkie realizacje dały Norblinowi sławę i zamówienia
maharadżów Kamakhyi Singha w Patnie, a w Jodhpur, Umaid Sigha, władcy
księstwa Marwar. Pozycja Norblina rosła dzięki projektom umeblowania pałacu i wykonaną serię malowideł ściennych. Polaka podziwiano za malarstwo
bliskie tradycji hinduskiej, co podnosiło
prestiż pałacowych rezydencji. W 1944
Norblin miał wystawę indywidualną w
Bombaju.
W 1946 Norblinowie z synem, z powodu dolegliwego klimatu Indii, wypłynęli do San Francisco. Norblin malował
tam portrety Amerykanów; Churchilla
i Mac Arthur’a i pracował w firmie dekoratorskiej. Niespodziewana, szybka
utrata wzroku była przyczyną samobójstwa Norblina w 1952. Po śmierci wdowy w 1958, Norblinów pochowano w
San Francisco. Wystawy w Delhi, Mumbai i w Muzeum Plakatu w 2011 i 2012
ukazały znakomitą twórczość Norblina z trzech kontynentów i kunszt konserwatorów polskich, którzy z Józefem
Stecińskim odnowili dorobek Norblina
w Indiach. Film „Stefan Norblin”, 53’19
(2006), Roberta Ćwiklińskiego nagrodzono złotym medalem w Stanach
Zjednoczonych, w kategorii filmów dokumentalnych. Utrwalając dorobek malarski, Muzeum Regionalne w Stalowej
Woli wydało katalogi naukowe o Norblinie, pod red. kurator Anny Szlązak.
Sylwetka Norblina dla wielu osób była
zaskoczeniem. Zainteresowany Norblinem był uczestnik starosądeckich plenerów Wacław Jagielski, konserwator
zabytków. Obecni w "Marysieńce" osiągnięcia Norblina poznawali z zaskoczeniem ale i narodową dumą. Goście
Międzynarodowego Pleneru Malarskiego nie znali historii Norblina po 1939.
Wiedzieli o znakomitym dorobku w Warszawie od 1918 do 1939. Norblin portretował Piłsudskiego i prezydentów RP.
Namalował kilkaset obrazów i tyleż plakatów. Jego plakaty mają w XXI w. naj-

wyższe notowania na aukcjach giełdowych w Polsce. Po prezentacji w Starym
Sączu prof. Marian Nowiński powiedział, że zobaczył sylwetkę wielkiego artysty, którego osiągnięć w Indiach nie
znał. Zdecydowałem się zaprezentować
w Sympozjum Kultur Lokalnych Stefana Norblina i jego dorobek, gdyż poznali polskiego artystę uczestnicy starosądeckiego pleneru malarskiego z
Chin, Włoch, Hiszpanii, Białorusi...A historia? W czasie wizyty oficjalnej w Indiach Prezydent Wałęsa zaskoczony
wielkością sztuki Norblina postanowił
pomóc w konserwacji tej sztuki, zniszczonej warunkami klimatycznymi. Osiągnięcia Norblina pokazał Prezydentowi
Maria Krzysztof Byrski, ambasador RP
w Indiach w latach 1993-1996. Byrski
jest wybitnym znawcą Indii. Studiował
w latach 1961-66 i obronił pracę doktorską na Banaras Hindu University w
roku 1966.
O sztuce Norblina rozmawiano również w czasie otwarcia poplenerowej
wystawy malarstwa w Galerii pod Piątką. Organizatorem Pleneru jest Fundacja Rozwoju Ziem Górskich. Głównym
sponsorem jest firma FAKRO. W tym
roku Plener jest realizowany także przy
wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego w ramach „Mecenatu
Małopolski”.

fotoreportaż

Niesamowite emocje
Spotkanie z Damą polskiego Filmu Danutą Szaflarską
i twórcami filmu "Inny Świat" Dorotą Kędzierzawską
i Robertem Reinhartem po projekcji filmu w starosądeckim Sokle było wielkim przeżyciem dla wszystkich
uczestników.
„Witojcie, barz rada Wos widze...Chcecie co bym Wom
cosik opowiedziała” – tymi słowami wybitna aktorka Danuta Szaflarska rozpoczęła przepiękną opowieść o swoim życiu, sukcesach i przeciwnościach, z którymi przyszło jej się zmagać. Gdy po projekcji filmu cała trójka
weszła do sali widowiskowej przywitała ich owacja na
stojąco. Po krótkim wstępie aktorka została dosłownie
zasypana pytaniami, jak powstawał ten i inne filmy. Burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek dopytywał o związki
aktorki ze Starym Sączem. Dla Pani Danuty Stary Sącz
to przede wszystkim: klasztor Klarysek, przepiękny Rynek, grób mamy na starym Cmentarzu oraz wspomnienia, jak saniami przyjeżdżała z Kosarzysk na przepyszne
kiełbaski sprzedawane w Rynku. (WW)

fot. WOJCIECH WALISzEWSKI
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WYDARZENIA KULTURALNE
Wernisaż wystawy malarstwa Marka Lebdowicza

Aria na obraz i muzykę
16 sierpnia 2013 roku w starosądeckiej Galerii "Pod Piątką" miał miejsce
wernisaż wystawy malarstwa Marka Lebdowicza, pt. "Alla Prima z natury na pędzel i orkiestrę barw". Niespodziewanym gościem okazał się
znany wokalista Mieczysław Szcześniak.
ROBERT DROBYSZ

A to ciekawe...

FOT. ROBERT DROBYSZ

Kasia Zielińska
dla Gniazda

A

rtysta pochodzi z Piwnicznej
Zdroju. Uczył się w Technikum
Leśnym w Starym Sączu. Studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej, w dzisiejszym Instytucie Sztuki
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dyplom w pracowni rzeźby
prof. J. Papp-Jeleńskiej. Pracuje jako
nauczyciel i mieszka w Nowym Sączu.
Pełni funkcje komesa w Bractwie Rycerskim Kasztelanii Sandeckiej.
Licznie przybyłych gości witała Ewelina Wiśniewska, kierownik galerii. Plastyk darował na jej ręce jedną swoją
pracę. Dochód z jej sprzedaży ma posłużyć na cele remontowe ośrodka
sztuki.
Artysta przekazał także obraz z pięknym pejzażem Mariuszowi Ogorzałemu, wiceprezesowi Fundacji "Będzie
Dobrze". Praca będzie licytowana podczas listopadowego koncertu w starosądeckim CKiS "Sokół". Gromadzone
środki mają posłużyć na zakup auta
do przewozu inwalidzkich wózków samobieżnych dla braci, Adriana i Wojtka Rams z Gabonia.
Oprawę muzyczną imprezy zapewniła Anna Horoszko z Nowego Sącza
(z wykształcenia ekonomistka i z powołania muzyk, nauczycielka fortepia20 wrzesień - październik 2013

nu w nowosądeckich przedszkolach
"Kraina marzeń") wykonując "Arię na
strunę G" J.S. Bacha w aranżacji na
fortepian.
To ulubiony utwór muzyczny Marka
Lebdowicza, który słuchając go odnajduje natchnienie podczas malowania w plenerze techniką malarską
alla prima, umożliwiającą stworzenie
obrazu w otwartej przestrzeni w kilka chwil. Zgromadzone na wystawie
prace przedstawiają klasyczne pejzaże Beskidu Sądeckiego i twórcze
eksperymenty, nawiązujące do holenderskiego malarstwa barokowego.
Odnajdujemy w nich piękno przyrody
ale również przedstawiają one głównie ślady przemijania w postaci przepływającej wody, odchodzącej w dal
drogi.
Udanej prezentacji gratulował Lebdowiczowi Wojciech Knapik, dyrektor
CKiS "Sokół" i licznie zgromadzeni
goście. Wytrwali bywalcy Galerii mieli okazję spotkać Mieczysława Szcześniaka znanego wokalistę, przyjaciela artysty (jeden z założycieli zespołu
New Life’m, grającego muzykę rozrywkową z przesłaniem chrześcijańskim),
który na tę okazję przyjechał prosto
z koncertu w Krynicy Zdroju.

Jesteśmy bardzo miło zaskoczeni
i wzruszeni – mówi Wojciech Lasek, wiceprezes Stowarzyszenia
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” ze Starego Sącza.
Aktorka Kasia Zielińska i jej mąż
Wojciech Domański, w najpiękniejszym dniu ich życia, zdecydowali się wspomóc starosądecką
organizację.
W sobotę, 3 sierpnia, rodowita starosądeczanka, aktorka - Katarzyna
Zielińska i jej narzeczony - Wojciech
Domański, powiedzieli sobie sakramentalne „tak” w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie. Wcześniej poprosili swoich
gości, aby zamiast kwiatów wspomogli podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach, które prowadzi Stowarzyszenie
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Gniazdo” ze Starego Sącza. 7 sierpnia ojcowie Młodej Pary przywieźli
do ośrodka pozdrowienia i zebrane
podczas ślubu pieniądze. Dzięki tym
środkom podopieczni ŚDS pojadą na
wycieczkę. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni i wzruszeni tym bardziej, że
otrzymaliśmy od Państwa Młodych
także życzenia zdrowia i pomyślności – mówi Wojciech Lasek. Zarząd
stowarzyszenia „Gniazdo”, pracownicy i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy serdecznie
dziękują za okazane serce. Wszyscy składają Młodej Parze życzenia
wszelkiej pomyślności i szczęścia na
nowej drodze życia. (KB)

SPORT

Turniej siatkówki
plażowej
W Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym Sączu odbył się
VI Memoriał Michała Pajora
w siatkówce plażowej.

Podsumowanie sezonu piłkarskiego Sokoła i Sokolików

Potencjał rośnie

W pięknej scenerii Ołtarza Papieskiego w Starym Sączu, dzięki gościnności
dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania, ks. Marcina Kokoszki,
odbyło się uroczyste zakończenie sezonu dla zawodników zrzeszonych w
Miejskim Klubie Sportowym ,,Sokół'' Stary Sącz oraz UKS ,,Sokoliki'' Stary
Sącz.

fot. RRLiP UM

WOJCIECH WALISZEWSKI

P

rzy jednym ognisku zebrała się
ponad setka dzieci wraz z rodzicami oraz trenerami, by omówić zakończony sezon 20012/2013.
W przemówieniu prezes MKS Sokół,
Szymon Stolarski oraz prezes UKS
Sokoliki, Robert Mysior podkreślili, że w ciągu ostatniego roku ilość
dzieci trenujących pod okiem starosądeckich trenerów przekroczyła
najśmielsze oczekiwania. Na dzień
dzisiejszy jest ich ponad 150 i jest
to tendencja wzrostowa. W ślad za
frekwencją z roku na rok wzrasta poziom szkolenia, o czym świadczą dobre wyniki drużyn młodzieżowych.
Prezes Stolarski podkreślił bardzo
dobrą współpracę z władzami miasta Starego Sącza: burmistrzami Jackiem Lelkiem oraz Kazimierzem Gizickim. Dzięki ich zaangażowaniu

udało się m.in. wyremontować płytę
boiska, poprawić estetykę wokół stadionu oraz zorganizować Turniej Sokolika w międzynarodowej obsadzie.
Na zakończenie, burmistrz Starego
Sącza Jacek Lelek wręczył pamiątkowe dyplomy wyróżnionym zawodnikom i podziękował wszystkim za pracę wykonaną na rzecz propagowania
sportu i sportowego trybu życia. Podczas meczu rozegranego z zaprzyjaźnioną Akademią Dunajec Nowy Sącz
prezes OZPN w Nowym Sączu, Antonii Ogórek wręczył drużynie młodzików Sokoła Stary Sącz pamiątkowy
puchar za wywalczenie mistrzostwa
ligi. Warto pamiętać, że młodzi starosądeczanie prowadzeni przez trenera
Tomasza Popielę dopiero w barażu o
awans do małopolskiej ligi trampkarzy młodszych ustąpili zespołowi Harnasia Tymbark z drogi na podium.

fot. ARCHIWUM TOMASZA POPIELI

Głównym celem turnieju było
uczczenie pamięci siatkarza Michała Pajora (1987-2008), który zginął
w wypadku samochodowym.
Na boiskach pojawiło się wielu jego
kolegów, którzy z nim grali w siatkówkę plażową i halową. Warto podkreślić dobre przygotowanie boisk
do siatkówki plażowej przez Janusza Pasiuta. W zawodach na świetnie przygotowanych boiskach plażowych w Gimnazjum w Starym
Sączu udział wzięły 24 pary z kilku
miast: Brzeska, Nowego Sącza, Nowego Targu, Tarnowa i Zakopanego. Dopisała pogoda, a rywalizacja
była ambitna i emocjonująca. Zwyciężyła para: Robert Król, Stanisław
Cebula. Najlepszym zawodnikiem
turnieju został Wojciech Basta. Najmłodszym był Piotr Macheta, a najstarszym Piotr Kotlarz. Parą rokującą największe nadzieje na sportowe
sukcesy byli Piotr Macheta i Kacper
Wasilewski. Puchary najlepszym parom wręczali rodzice Michała Zofia i Stanisław Pajorowie. Wyniki VI
Memoriału Michała Pajora: 1. Robert Król, Stanisław Cebula, 2. Michał Zelek, Maciej Baran, 3. Jakub
Kroma, Karol Majewski, 4. Wojciech
Basta, Grzegorz Krzyżak, 5-6. Piotr
Macheta, Kacper Wasilewski, Aleksander Haraf, Krystian Kowalik, 7-8.
Mateusz Leja, Aleksander Apostoł,
Łukasz Hamiga, Szymon Polowiec,
9-12. Jarosław Bulanda, Radosław
Szabla, Patryk Biel, Wojciech Kołdras, Bartłomiej Ignaczak, Sebastian Matusik, Marcin Janusz, Dawid Stawiarz, 13-15. Michał Noga,
Piotr Kotlarz, Michał Kędzior, Wojciech Gruszka, Krzysztof Oleksy,
Marcin Bocheński (WW)
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fot. ARCHIWUM Mariana Kuczaja

SPORT

Komunikat z XXVII
Turnieju Piłki Nożnej
Oldbojów 'Solidarność'
Stary Sącz 2013 i VII
Memoriału Wiesława
Winiarza
Turniej
rozegrano
w
dniu
10.08.2013 w obiektach KS "Helena"
Nowy Sącz, którego organizatorem był
OZPN Nowy Sącz na czele z Marianem
Kuczaj.
Turniej swoją obecnością w roli kibiców, a także sponsorów zaszczycili: senator Stanisław Kogut, przewodniczący NSZZ Solidarność w Nowym
Sączu; Andrzej Szkaradek, v-ce Burmistrz Starego Sącza Kazimierz Gizicki; radny Rady Miasta Nowego Sącza
Mieczysław Gwiżdż oraz prezes OZPN
Nowy Sącz Antoni Ogórek.W turnieju
wystartowało 9 drużyn podzielonych
na 3 grupy po 3 drużyny.
Wyniki w Grupie A
1. AKS Ujanowice - KS 'Helena' Nowy Sącz 0:1
2. AKS Ujanowice- AMPHORA Krynica 6:1
3. KS Helena NS - AMPHORA Krynica 1:2
1. AKS Ujanowice 2
3
6:2
2. KS Helena NS 2
3
2:2
3. AMPHORA
2
3
3:7
Wyniki w Grupie B
1. Sandecja Nowy Sącz - KS Zabełcze 1:0
2. Sandecja Nowy Sącz - "Zelmer" Rzeszów
3:1
3. KS Zabełcze - Zelmer Rzeszów 2:0
1. Sandecja NS
2
6
4:1
2. KS Zabełcze
2
3
2:1
3. Zelmer Rzeszów 2
0
1:5
Wyniki w Grupie C
1. Pow. Jasielski - Korona Kielce Oldboys 0:0
2. Pow. Jasielski - ZPN Wieliczka
6:1
3. Korona Kielce Oldboys - ZPN Wieliczka 0:0
1. Pow. Jasielski
2
4
6:1
2. Korona Oldboys 2
2
0:0
3. ZPN Wieliczka 2
0
1:6
Finały z grą o kolejność w turnieju
Grupa A o miejsca 7-9
1. Amphora Krynica- Zelmer Rzeszów 3:4
2. Amphora Krynica- ZPN Wieliczka
0:0
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3. ZPN Wieliczka- Zelmer Rzeszów
1. ZPN Wieliczka 2
4
2. Zelmer Rzeszów 2
3
3. Amphora Krynica 2
1

0:4
4:0
4:7
3:4

Grupa B o miejsca 4-6
1. Helena Nowy Sącz - KS Zabełcze
2. Helena Nowy Sącz - Korona Kielce
3. KS Zabełcze - Korona Kielce		
1. KS Zabełcze
2
6
2. KS Helena NS 2
3
3. Korona Oldboys 2
0

1:2
2:1
2:0
4:1
3:3
1:4

Grupa C
1. AKS Ujanowice- Sandecja Nowy Sącz
2. AKS Ujanowice- Powiat Jasielski
3. Sandecja Nowy Sącz-Powiat Jasielski
1. Powiat Jasielski 2
4
2. AKS Ujanowice 2
2
3. SandecjaNS
2
1

1:1
0:0
1:4
4:1
1:1
2:5

Końcowa klasyfikacja turnieju.
1. Powiat Jasielski
2. AKS Ujanowice
3. Sandecja Nowy Sącz
4. Zabełcze Nowy Sącz
5. KS "Helena" Nowy Sącz
6. Korona Kielce Oldboje
7. ZPN Wieliczka
8. Zelmer Rzeszów
9. Amphora Krynica
Wyróżnienia:
Najstarszy zawodnik:
Marian Fałowski /Sandecja/
Najlepszy bramkarz:
Stanisław Tobiasz /Zabełcze/
Król strzelców:
Andrzej Grabczyk /Ujanowice/
Najlepszy zawodnik:
Robert Mastaj /Jasło/
Turniej przebiegał na bardzo dobrym
poziomie sportowym oraz organizacyjnym – mówią zgodnie jego uczestnicy, goście i obserwatorzy. Podczas
turnieju panowała prawdziwie sportowa atmosfera. Każda drużyna uhonorowana została dyplomem, pucharem i nagrodą, natomiast zwycięzcy
otrzymali statuetkę i nagrodę. Wszyscy uczestnicy otrzymali posiłek i napoje. Organizatorzy chcieliby podzię-

kować za pomoc w przygotowaniu
i prowadzeniu turnieju następującym
klubom sportowym i osobom: KS Helena Nowy Sącz na czele z prezesem
Władysławem Janikiem za udostępnienie obiektu; posłom na sejm Andrzejowi Czerwińskiemu i Andrzejowi
Romankowi; senatorowi Stanisławowi Kogutowi; Zarządowi NSZZ Solidarność Nowy Sącz - Andrzejowi Szkaradkowi; Staroście Nowosądeckiemu,
Prezydentowi Miasta Nowego Sącza,
Przewodniczącemu Rady Miasta Nowego Sącza, Burmistrzowi Muszyny,
Burmistrzowi Starego Sącza, Wójtowi Gminy Chełmiec, Wójtowi Gminy
Łącko, Dyrektorowi MORD Nowy
Sącz, Firmie FAKRO Nowy Sącz, Firmie KONSPOL Nowy Sącz, Firmie Galicja, Firmie Dominik Nowy Sącz, Firmie Piwniczanka w Piwnicznej, Firmie
Sądeckie Wodociągi SA Nowy Sącz,
Firmie "PTAK" Nowy Sącz, Nadleśnictwu Stary Sącz, Firmie "Wiśniowski"
Wielogłowy, BS Stary Sącz, SHP ROLNIK Stary Sącz, Firmie "KODA" Nowy
Sącz, Firmie "Raj" Gołkowice Dolne,
Firmie Andrzeja Zycha Gołkowice Dolne, Firmie Jeziorek Stary Sącz, Firmie
J. Buchman’a Stary Sącz, panom W.
Żytkowicz Nowy Sącz, J. Bogdański
Nowy Sącz, J. Michalik Nowy Sącz, Firmie A. Marczyk Stary Sącz. Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują KS
OZPN Nowy Sącz za przeprowadzenie
36 meczy turniejowych.
Specjalne podziękowanie kierowane są do Państwa Krzysztofa i Zofii
Janczura Motelik "MIŚ" Stary Sącz za
zapewnienie posiłków uczestnikom
turnieju.
W przemówieniu podsumowującym
XXVII Turniej Piłki Nożnej Oldbojów
'Solidarność' Stary Sącz 2013 senator Stanisław Kogut i przewodniczący NSSZ Solidarność A. Szkaradek
zaprosili przybyłych na jego kolejną
edycję w 2014 roku.
Podziękowanie dla KS "Helena"
Nowy Sącz za udostępnienie obiektu.
W imieniu organizatora
Marian Kuczaj

REKLAMA

Posumowanie ośmiomiesięcznej pracy włodarzy Gminy Stary Sącz w 2013 roku

Inwestycje za blisko 20 milionów
W

ładze gminy podsumowały osiem miesięcy
pracy w 2013 roku. W bieżącym roku zostało
zrealizowane przy pomocy środków zewnętrznych 5
km dróg gminnych, 3,5 km chodników, 2 km ścieżki rowerowej, oraz 3 km oświetlenia ulicznego.
Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Mój Rynek” kończy się realizacja przebudowy Targowicy. Rozpoczęła się procedura projektowania kanalizacji północnej część Starego Sącza oraz jest
realizowana kanalizacja Starego Sącza (południowa część), Łazów Biegonickich, Barcic, Przysietnicy.
W Barcicach (Wdżary) zabezpieczane jest osuwisko,
które powstało w wyniku obfitych opadów deszczu
w 2010 roku. Środki na zabezpieczenie gmina pozyskała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na
usuwanie klęsk żywiołowych. Również zostały wykonane zabezpieczenia dróg wzdłuż potoków koszami
gabionowymi w Starym Sączu, Barcicach, Gaboniu.
Spółka Sądeckie Wodociągi realizuje budowę 10 km
kanalizacji sanitarnej w Starym Sączu, Barcicach
i Łazach Biegonickich, której zakończenie planowane jest na koniec października.

REKLAMA

fot. KAZIMIERZ GIZICKI

Podsumowując w 2013 roku zostaną zrealizowane
inwestycje za blisko 20 mln. złotych, a dofinansowanie środków zewnętrznych sięgnie 11 mln. złotych.
(WW)

