
Dwumiesięcznik informacyjno - kulturalny miasta i gminy Stary Sącz

Aktywne wakacje  Przegląd gminnych inwestycji

Lipiec - sierpień 2014
nr 215 

Rok XXV
issn 1508-9290

egzemplarz 
bezpłatny

Lachowska Micha



MAŁOPOLsKi DZiEŃ sAMORZĄDOWCA W sTARYM sĄCZU
fot. WoJCIECH WALISZEWSKI

KsiĄDZ PRAŁAT ALfRED KUREK HOnOROWYM ObYWATELEM sTAREgO sĄCZA 

fot. WoJCIECH WALISZEWSKI



      Słowem naczelnegoW numerze m.in.

Po raz kolejny na starosądeckim Rynku pojawiły się tłumy. Tym razem 
w rytmach muzyki wykonywanej m.in. przez zespół Starosądeczanie tu-
ryści z całej Polski degustowali regionalne potrawy. 

Harleyowiec z Gdańska, od stóp do głowy odziany w czarną skórę, zaja-
dał się kozimi serkami, a jego kompan o długiej brodzie i pokaźnych tatu-
ażach pożerał w oczach ciasteczka z poziomkami. Pięcioosobowa rodzina 
z Rzeszowa zachwycała się smakiem grillowanych pierożków. Obok nich roz-
chodził się intensywny zapach kwaśnicy, a kawałek dalej następowała po-
spieszna konsumpcja kiełbasek i kiszonych ogórków. Ktoś na stojąco delek-
tował się smakiem regionalnego wina. Nagle tę sielską atmosferę zakłócił 
obcokrajowiec, który łamaną polszczyzną poprosił o wytłumaczenie powo-
dów takiego świętowania. Zaskoczony polską gościnnością, życzliwością, 
a jeszcze bardziej smakowitą kuchnią i przysmakami, z niedowierzaniem 
odwiedzał kolejne stoiska ze starosądecką kuchnią. Zachwalał i mówił, że 
przyjedzie w przyszłym roku, ze znajomymi i na dłużej. 

Tak było podczas tegorocznej Lachowskiej Michy. A już za chwilę przyjadą 
do Starego Sącza miłośnicy muzyki dawnej, a zaraz potem artyści – malarze 
z całego świata. Stary Sącz coraz bardziej przyciąga wymagających turystów 
i staje się mekką dla różnorakich twórców. To dopiero początek turystycz-
nego sezonu, który dzięki staraniom włodarzy Starego Sącza może stać się 
ważną gałęzią rozwoju dla całej Gminy. Warto to więc wspólnie pielęgnować.

 

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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najważniejszy punktem 47. sesji 
Rady Miejskiej w starym sączu 

4 czerwca br. była uchwała w spra-
wie absolutorium dla burmistrza 
starego sącza za 2013 rok. Uchwa-
ła została podjęta jednogłośnie, „za” 
głosowali wszyscy radni.

Przed tym głosowaniem rada pod-
jęła uchwały w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego i spra-
wozdania z wykonania budżetu gminy 
Stary Sącz za 2013 rok oraz zatwier-
dzenia skonsolidowanego sprawoz-
dania finansowego gminy Stary Sącz 
za 2013 rok. Później radni zapozna-
li się z opinią Regionalnej Izby Obra-
chunkowej o wykonaniu budżetu, opi-
nią Komisji Rewizyjnej i stanowiskiem 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
sprawie opinii Komisji Rewizyjnej. 

 Bez dyskusji przed głosowaniem 
wszyscy podnieśli ręce za udziele-
niem absolutorium. Po głosowaniu 
rozległy się oklaski, przewodnicząca 
Ewa Zielińska wręczyła burmistrzo-
wi Jackowi Lelkowi bukiet kwiatów i 
gratulowała realizacji budżetu gminy 
w imieniu całej rady. Burmistrz na-
tomiast dziękował małżonce za wy-
rozumiałość, radzie za bardzo dobrą 
współpracę, zastępcy i skarbnik gmi-

ny, kierownikom referatów, dyrekto-
rom jednostek gminnych i pozosta-
łym pracownikom za współpracę i 
realizację zadań.  

 Wcześniej Gospodarz Gminy tra-
dycyjnie przedstawiał obszerną pre-
zentację z okresu między sesjami, w 
której były pokazane m.in. rozstrzy-
gnięte przetargi, stan realizacji wielu 
inwestycji na teranie gminy, wzmianki 
o imprezach społeczno-kulturalnych 
oraz konstatacja o środkach unijnych 
zainwestowanych na terenie gminy w 
ostatnim dziesięcioleciu. Na ekranie 
pojawiła się kwota ponad 167 milio-
nów złotych (w tym: 58,5 mln zł pozy-
skane przez gminę Stary Sącz, 56,9 
mln zł przez Wojewódzki Zarząd Dróg 
w Krakowie, 48,7 mln zł przez Sądec-
kie Wodociągi S.A. i  3,2 mln zł przez 
Powiat Nowosądecki).  

 W trakcie obrad podjęto jesz-
cze inne uchwały, m.in. w sprawach: 
zmian wieloletniej prognozy finanso-
wej gminy Stary Sącz na lata 2014-
2033 i zmian uchwały budżetowej 
w sprawie uchwalenia budżetu gmi-
ny Stary Sącz na 2014 rok; wydzier-
żawienia nieruchomości gruntowej 
położonej w Gołkowicach Górnych; 
intencji udostępnienia części nie-
ruchomości stanowiącej własność 

gminy Stary Sącz pod budowę kom-
pleksu sądeckiego WOPR; nabycia 
nieruchomości położonych w Goł-
kowicach Górnych; oddania w na-
jem lokalu użytkowego położonego 
w budynku Rynek 22 w Starym Są-
czu; zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych gminy Stary Sącz i ustale-
nia jej przebiegu; udzielenia dotacji 
na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru za-
bytków; nadania statutu Zespołowi 
Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimna-
zjum w Gołkowicach Górnych; odda-
nia w najem pomieszczeń kuchni w 
budynku Zespołu Szkół: Szkoła Pod-
stawowa i Gimnazjum w Barcicach; 
oddania w najem pomieszczeń kuch-
ni wraz z zapleczem w budynku Szko-
ły Podstawowej Nr 1 im. ks. Józefa 
Tischnera w Starym Sączu, w budyn-
ku Szkoły Podstawowej im. I Pułku 
Strzelców Podhalańskich AK w Ga-
boniu, budynku Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Skrudzinie; re-
gulaminu połowu ryb na Dużym Sta-
wie; nadania honorowego obywatel-
stwa miasta ks. prałatowi Alfredowi 
Kurkowi. W sesji uczestniczyli radni 
powiatowi: Marian Kuczaj i Stanisław 
Śmierciak. (RK)
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Liczba, która cieszy

1012 
tyle lamp sodowych zamontowa-

no w ramach akcji wymiany starego 
oświetlenia w gminie Stary Sącz.

47. sesja Rady Miejskiej 

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza
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W sumie w całej Gminie zamonto-
waliśmy  1012  lamp  sodowych 

o  zwiększonym  strumieniu  świetl-
nym. Modernizacja systemu oświetle-
nia spowoduje zwiększenie natężenia 
oświetlenia,  co  w  konsekwencji  po-

prawi  bezpieczeństwo  pieszych  po-
ruszających się po drogach. Nie bez 
znaczenia  jest  fakt,  że  ta  inwesty-
cja  obniży  koszty  oświetlenia  o  114 
tysięcy  złotych  rocznie - podkreśla 
Kazimierz Gizicki, wiceburmistrz ko-
ordynujący realizację projektu. Oświe-
tlenie na terenie Gminy zostało pod-
dane inwentaryzacji w wyniku której 
powstał projekt modernizacji oświe-
tlenia.  Została również doprojekto-
wana cześć brakującego oświetlenia 
wzdłuż dróg w Skrudzinie, Gołkowi-
cach Dolnych, Barcicach, Woli Krogu-
leckiej, Myślcu, Moszczenicy Niżnej 
i Starym Sączu. Całość prac została 
wykonana do końca czerwca br. Pro-
jekt realizowany jest wspólnie z firmą 
TAURON. (WW)

Oszczędności na oświetleniu
W ostatnim okresie można zauważyć wzmożone prace związane z 
wymianą opraw oświetleniowych w całej gminie Stary Sącz. W ra-
mach projektu zostało wymienionych 680 opraw oświetleniowych z 
rtęciowych na sodowe oraz zainstalowano kolejne 332 lampy.  

Kolarze w Starym Sączu

Meta tegorocznego, 52. Małopolskie-
go Wyścigu Górskiego miała miejsce 
w Starym Sączu. Ostatni etap wio-
dący z Muszyny wygrał Max Werda 
(Team Stolting), który zapewnił so-
bie również sukces w końcowej kla-
syfikacji generalnej. Obok niego na 
podium stanęli Paweł Bernas (BDC 
MarcPol) i Paweł Cieślik (Bauknecht 
Author). Zwycięzca wyścigu do Sta-
rego Sącza został wyróżniony pucha-
rem Burmistrza.

Po  raz pierwszy gościmy  tak znako-
mitych  kolarzy  górskich  w  Starym 
Sączu. To dobra okazja do promocji 
naszego miasta i gminy – dodaje za-
stępca burmistrza, Kazimierz Gizicki. 
Organizatorami wyścigu były: MZKOL 
Sp. z o.o., Małopolski Związek Kolar-
ski, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego, Akcent Studio, 
Urząd Miasta Krakowa, Urząd Mia-
sta w Trzebini, Urząd Gminy i Miasta 
w Miechowie, Urząd Miasta w Niepo-
łomicach, Urząd Gminy w Jodłowni-
ku, Urząd Miasta i Gminy Muszyna, 
Urząd Miejski w Starym Sączu. (WW)

Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie
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A to ciekawe...

Tablica prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego 
W dniu 3  czerwca 2014  r. minę-
ła  5.  rocznica  wizyty  w  Starym 
Sączu  prezydenta  Rzeczypospo-
litej  Polskiej  Lecha  Kaczyńskie-
go.  Prezydent  gościł  w  Klaszto-
rze Sióstr Klarysek, gdzie zgodnie 
z wielowiekową tradycją jako gło-
wa  państwa  wszedł  za  klauzurę 
wraz ze świtą bez czyjegokolwiek 
pozwolenia.  Po  spotkaniu  z  sio-
strami i zrobieniu zdjęć pamiątko-
wych  przeszedł  na  starosądecki 
Rynek, gdzie spotkał się z miesz-
kańcami miasta. 
Aby upamiętnić to wydarzenie To-
warzystwo Miłośników Starego 
Sącza ufundowało i wmurowało 
tablicę pamiątkową na frontonie 
zabytkowego „Domu na Dołkach” 
przy starosądeckim rynku. Auto-
rem projektu był Józef Stec – ar-
tysta plastyk z Nowego Sącza. Na 
uroczystość przybyły władze mia-
sta na czele z burmistrzem Jac-
kiem Lelkiem i przewodniczącą 
Rady Miejskiej Ewą Zielińską oraz 
mieszkańcy Starego Sącza i oko-

licy. Uroczyste odsłonięcie po-
przedziła Msza św. odprawiona 
w kościele klasztornym w intencji 
Marii i Lecha Kaczyńskich, którą 
celebrowali ks. Marek Tabor – pro-
boszcz Parafii św. Elżbiety Węgier-
skiej i ks. prałat Alfred Kurek. Aktu 
odsłonięcia dokonali Jacek Lelek 
burmistrz Starego Sącza oraz ks. 
prałat Alfred Kurek. Pod tablicą 
delegacje złożyły kwiaty, a miesz-
kańcy zapalili znicze. Następnie 
uczestnicy przeszli do restauracji 
„Marysieńka” gdzie przy herbacie 
i kawie odbyły się rozmowy o na-
szych, starosądeckich sprawach. 
W uroczystości udział wzięło kilka-
dziesiąt osób. (AD)
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 Z ławy poselskiej...

W kwietniu i w maju posłowie uchwalili m.in. ustawy do-
tyczące bezpieczeństwa energetycznego kraju, a także 
zmiany w przepisach, które ułatwią prowadzenie działal-
ności gospodarczej w Polsce. Wprowadzono również uła-
twienia dla firm poszukujących i wydobywających gaz łup-
kowy. Izba podjęła także uchwałę upamiętniającą papieża 
błogosławionego Jana Pawła II. Sejm uchwalił m.in. prze-
pisy rozszerzające możliwość głosowania koresponden-
cyjnego i podniósł wiek obowiązkowego przechodzenia 
sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Posłowie 

zdecydowali też, że krótszy czas pracy osób niepełnosprawnych nie będzie 
uzależniony od uzyskania zaświadczenia lekarskiego. Wprowadzono również 
zmiany w prawach konsumenta oraz zniesiono obowiązek metkowania towa-
rów, przyjęto nowe przepisy dotyczące tzw. offsetu w zbrojeniówce oraz zmo-
dyfikowano system egzaminów na prawo jazdy. Sejm powołał też Komisję 
Polityki Senioralnej - nową, stałą komisję, która będzie zajmować się kształ-
towaniem polityki państwa wobec osób starszych. Sejm przyjął także m.in. 
ustawę wprowadzającą darmowe podręczniki dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. 

Istotna jest nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nowymi przepisami urzę-
dy pracy będą ustalać profile pomocy, dostosowane do potrzeb i możliwości 
konkretnego bezrobotnego. Nowelizacja zmienia także zasady ustalania wy-
sokości środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz pro-
mocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 
w województwie. Będą one uzależnione od efektywności działań aktywizacyj-
nych. Nowelizacja wprowadza też rozwiązania mające przyczynić się do two-
rzenia miejsc pracy i ponownego zatrudnienia powracających na rynek pra-
cy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, młodych pracowników 
oraz bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Są to m.in. granty na telepracę, 
świadczenia aktywizacyjne, trójstronne umowy szkoleniowe, bony stażowe 
i szkoleniowe. Ustawa weszła w życie 1 maja 2014 r.

Lokalnie poseł wziął udział w uroczystościach 223. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, Gminnym Dniu Strażaka w Starym Sączu, konferencji 
“Rozwój miast subregionalnych w okresie 2014-2020 – perspektywy dla 
Nowego Sącza”, XXII rocznicy powstanie Straży Granicznej i Święcie Rodzin 
związanym z 15. rocznicą pobytu na ziemi sądeckiej św. Jana Pawła II i kano-
nizacji św. Kingi. Ufundował również nagrody rzeczowe w konkursie matema-
tycznym dla uczniów gimnazjum zorganizowanym przez Państwową Wyższą 
Szkołę zawodową w Nowym Sączu i nagrody dla potrzeb Przeglądu Małych 
Form Teatralnych zorganizowanego już po raz 14 przez Sądecki Ośrodek In-
terwencji Kryzysowej. Podczas obfitych opadów deszczu w połowie maja wi-
zytował razem z wojewodą Jerzym Millerem i burmistrzem Jackiem Lelkiem 
zagrożone miejsca w Barcicach – Facimiechu i Woli Kroguleckiej. 

Podczas obrad Sejmu poseł zabrał głos m.in podczas informacji bieżą-
cej, która dotyczyła projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 i informacja bieżącej w sprawie przedsięwzięć związanych 
z przygotowaniem infrastruktury przeciwpowodziowej oraz dotyczących po-
mocy adresowanej zarówno do osób fizycznych, jak i do samorządów poszko-
dowanych w wyniku ostatnich niekorzystnych zjawisk meteorologicznych.  
Poseł interpelował również w sprawie ewentualnych niedoborów mocy ener-
getycznej oraz rynku mocy, w sprawie funkcjonowania instytucji zwolnienia 
od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym, w sprawie studiów finan-
sowanych ze środków publicznych, w sprawie wynagrodzeń wychowawców 
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w sprawie wysokich cen dostę-
pu do Internetu w Polsce. 
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Olimpiada uczniów 
starosądeckich szkół
Jan Magiera, legendarny znakomi-
ty kolarz i trener, dwukrotny olim-
pijczyk otworzył Olimpiadę Młodych 
Lachów, w której rywalizowali ucznio-
wie szkół podstawowych i gimnazjal-
nych Gminy Stary Sącz.

4 czerwca na terenie gościnnego 
Diecezjalnego Centrum Pielgrzy-

mowania im. Jana Pawła II w Starym 
Sączu odbyły się zawody dla dzieci i 
młodzieży w ramach II Olimpiady Mło-
dych Lachów.

Olimpiadę rozpoczęła defilada uczest-
ników i ich opiekunów-nauczycieli z 
identyfikatorami szkół, parada Tambo-
urmajorek i występ Małych Barciczan 
w pięknych regionalnych strojach. Har-
cerze wciągnęli flagę państwową na 
maszt i zapalono znicz olimpijski. 

W otwarciu olimpiady uczestniczyli i 
zachęcali młodzież do sportowej rywa-
lizacji oraz dobrej zabawy na świeżym 
powietrzu, w duchu miejsca zawodów: 
burmistrz Jacek Lelek, dyrektor Zespo-
łu Szkół w Barcicach Grzegorz Garwol 
(organizator zawodów), ks. Marcin Ko-
koszka, ks. Tadeusz Sajdak, Jan Ma-
giera oraz Zdzisław Wojnarowski, dy-
rektor Szkoły Podstawowej im. ks. prof. 
Józefa Tischnera w Starym Sączu. 

Sygnał do rozpoczęcia dała czuwa-
jąca nad przebiegiem zawodów Doro-
ta Młyńska-Postrożny nauczycielka wf 
w ZSZ w Barcicach. Pierwsi na starcie 
stawili się chłopcy biegnący w mini ma-
ratonie i uczestnicy turnieju szachowe-
go, a następnie odbywały się kolejne 
konkurencje. (RK)
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Pieniądze z Ministerstwa

W okresie 15-18 maja w wyniku intensywnych opadów deszczu gmina po-
niosła straty w infrastrukturze na kwotę 1,3 mln złotych. 

W ramach przyznanych przez Ministra środków zostaną zrealizowane następu-
jące zadania: Odbudowa mostu na potoku Jaworzyna w ciągu drogi gminnej „Na 
Zapasiecze” w Skrudzinie, Odbudowa mostu na potoku Jaworzynka w ciągu dro-
gi gminnej „Za Szkołą – Na Zaporę” w Skrudzinie. Remont mostu na potoku 
Przysietnickim w ciągu drogi gminnej „Za Potokiem” w Przysietnicy, Odbudowa 
przepustu w ciągu drogi gminnej „Do Marduły ” w Moszczenicy Wyżnej. Powyższe 
zadania będą zrealizowane do końca listopada br. W ramach usuwania klęsk ży-
wiołowych Gmina w 2014 roku otrzymała w sumie 1,8 mln złotych. (WW)

Gmina otrzymała kolejną promesę

Gmina Stary Sącz otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesę, w wysokości 820 tys. zł. 
na usuwanie skutków powodzi w gminie Stary Sącz.

Jacka Lelka - burmistrza Starego Sącza

W ostatnich 10 latach na terenie gminy stary sącz zain-
westowanych zostało ponad 167 milionów złotych z fun-
duszy Unii Europejskiej. jak Pan ocenia ten okres?
Mam przekonanie, że nasza Gmina bardzo dobrze wyko-
rzystała szanse, jakie dało wstąpienie Polski do Unii Euro-
pejskiej. Za tą kwotą stoi przecież szereg niezwykle waż-
nych inwestycji: od Mostu św. Kingi i obwodnicy Starego 
Sącza, rewitalizacji Rynku i przyległych ulic, do odnowienia 
starosądeckiego Sokoła. Skok cywilizacyjny zapewni nam 
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cyganowicach, ul. 
Jana Pawła II, Barcicach i Barcicach Dolnych, Przysietni-
cy oraz Łazach Biegonickich. Środki europejskie przyczy-
niły się również do zagospodarowania starosądeckich sta-
wów, modernizacji targowicy, odnowienia świetlic wiejskich 
w Gaboniu, Barcicach, Łazach Biegonickich i na Myślcu. 
Dzieci, młodzież i dorośli korzystają już lub za chwilę będą 
korzystać z placów zabaw lub boisk sportowych w Mosz-
czenicy Niżnej i Wyżnej, Woli Kroguleckiej, Gaboniu, Skru-
dzinie, Mostkach i Przysietnicy. Europejskie środki wsparły 
rozbudowę szkoły i budowę sali gimnastycznej w Gołkowi-
cach. W realizacji jest budynek o funkcji kulturalno-oświa-
towej w Popowicach. Unijne wsparcie otrzymaliśmy również 
na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 1 
oraz Szkoły w Moszczenicy. Wspólnotowe euro zasiliło tak-
że budowę terenów rekreacyjnych w Starym Sączu, Bar-
cicach i na Woli Kroguleckiej. Zrealizowaliśmy także sze-
reg projektów tzw. miękkich, dzięki którym promowaliśmy 
miasto i gminę poprzez organizację wielu imprez. Środki 
Europejskiego Funduszu Społecznego wykorzystaliśmy na 
organizację dodatkowych zajęć we wszystkich szkołach 
i doposażając je w pomoce naukowe. Blisko 150 rodzin 
otrzyma sprzęt komputerowy w ramach programu przeciw-
działania wykluczeniu cyfrowemu. Reasumując: nie ma so-
łectwa w naszej Gminie, w którym nie zainwestowano eu-
ropejskich środków w ciągu ostatnich 10 lat. Wielka w tym 
zasługa mojego poprzednika, burmistrza Mariana Cyconia, 
ale z satysfakcją stwierdzam, że ten starosądecki boom in-
westycyjny związany w dużej mierze z unijnym wsparciem 
konsekwentnie utrzymujemy. 

Czy wydatki dot. tegorocznego budżetu gminy przebie-
gają zgodnie z harmonogramem?
Już dziś mamy zawarte umowy z wykonawcami inwe-
stycji opiewające na blisko 18 milionów złotych, a cią-
gle ogłaszamy nowe przetargi i przystępujemy do ko-
lejnych zadań. Wydatki przebiegają zgodnie z planem, 
a inwestycyjnie rok zapowiada się rekordowo. Warto 
wspomnieć, że w olbrzymiej większości na realizowa-
ne zadania uzyskaliśmy zewnętrzne dofinansowanie, 
z programów unijnych ale także ze środków budżetu 
państwa. Do tej kwoty trzeba doliczyć wartość budo-
wy II etapu budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu 
w Przysietnicy, który rozpoczyna spółka Sądeckie Wo-
dociągi. Wartość tego zadania opiewa na kwotę 12 
mln złotych! 3,5 mln złotych Sądeckie Wodociągi wy-
dadzą na budowę tzw. kanału spinającego, który umoż-
liwi podpięcie do oczyszczalni ścieków mieszkańców 
zachodniej części Starego Sącza, Mostek, Gołkowic, 
Gabonia i Skrudziny.

jakie inwestycje realizowane przez gminę zostaną 
ukończone jeszcze w tym roku?
Ta lista obejmuje blisko 60 zadań, więc nie ma miej-
sca tutaj wszystkich wymieniać. Wspomnę tylko o tych 
największych: przebudowa skrzyżowania w Gołkowi-
cach Dolnych na rondo oraz przebudowa drogi w obrę-
bie osady kolonistów niemieckich, przebudowa chod-
nika oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Jana 
Pawła II, odbudowa ulicy tzw. Zielonej (bocznej od ul. 
Partyzantów) oraz głównej drogi przez wieś w Gaboniu. 
Ogółem w bieżącym roku zmodernizujemy 5 km dróg 
gminnych za kwotę 8 mln złotych. Do końca lipca za-
kończą sie prace przy budowie kompleksu sportowo 
rekreacyjnego w Moszczenicy Wyżnej i Woli Krogulec-
kiej. Zakończyliśmy już przebudowę boisk na Osiedlu 
Słonecznym i przy Szkole Podstawowej nr 1. Zmoder-
nizujemy kotłownie w filii Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 
w przedszkolu przy ul. Staszica. Nową kotłownię oraz 
centralne ogrzewanie otrzyma szkoła w Skrudzinie. Ter-
momodernizacji poddana zostanie stara część budyn-
ku szkolnego w Przysietnicy. Za kilka dni powinno być 
gotowe boisko przy szkole w Barcicach. Do końca wrze-
śnia zakończymy także I etap budowy kanalizacji sani-
tarnej w Przysietnicy. 
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Czas na aktywność 
w Grodzie Kingi

Ośrodek Pomocy Społecznej od 
początku 2014 roku przystąpił 
do realizacji kolejnego projektu 
systemowego wspieranego przez 
Unię Europejską ze Środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, 
zatytułowanego „Czas na aktyw-
ność w Grodzie Kingi” realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

Projekt ten jest odpowiedzią na 
problemy społeczne występują-
ce w gminie Stary Sącz, w tym wy-
sokiego bezrobocia. Jego celem 
jest skonkretyzowane, efektywne 
działanie mające przynieść trwa-
łe skutki dla osób poszukujących 
pracy. 

Projekt „Czas na aktywność 
w Grodzie Kingi” odznacza się ca-
łościowym podejściem w stosunku 
do każdego uczestnika projektu. 
Każdy człowiek jest inny, odrębne 
są warunki osobowe i środowisko-
we kształtujące postawy, zatem 
nie ma też uniwersalnej recepty 
dla każdego. Stąd rodzi się potrze-
ba zróżnicowanych działań. 

W pierwszej kolejności uczestni-
cy projektu zostali poddani diagno-
zie prowadzonej przez psychologa 
i doradcę zawodowego, co pozwo-
liło wstępnie określić oczekiwa-
nia i predyspozycje beneficjentów. 
W ramach aktywizacji społecznej 
i zawodowej prowadzonej w dniach 
od 2 do 12 czerwca br. w Powia-
towej i Miejsko-Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Starym Sączu, filia 
w Barcicach odbyły się warsztaty:

- Kreacji wizerunku – 24 godziny
- Skuteczny na rynku pracy – 24 

godziny
- Warsztat kompetencji społecz-

nych – 24 godziny.
Kolejnym etapem projektu jest 

udział beneficjentów w kursach za-
wodowych. (WW)
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Goście z Lambres-lez-Douai
Na zaproszenie Burmistrza przyjechała do Starego Sącza delegacja z 
Lambres-lez-Douai, od 2007 roku partnerskiej miejscowości i gminy 
w północnej Francji.

Umowa o współpracy starego są-
cza z Lambres-lez-Douai w regio-

nie nord-Pas-de-Calais w departa-
mencie nord została podpisana 18 
sierpnia 2007 roku. 

Do Starego Sącza przyjechali: Chri-
stian Hatu zastępca mera Martiala 
Vandeoestyna, Philippe Glarieux od-
powiedzialny za współpracę miast, 
Emmanuelle Aubert do spraw kultu-
ry, Olivia Vermander odpowiedzialna 
za promocję i Anna Gawinkowski tłu-
maczka, profesorka języka polskiego 
w domu kultury, rodowita Polka.

Delegacja spotkała się z burmi-

strzem Jackiem Lelkiem, zastępcą 
burmistrza Kazimierzem Gizickim i 
przewodniczącą rady miejskiej Ewą 
Zielińską. Rozmawiano m.in. o wymia-
nie szkolnych grup młodzieżowych i 
funkcjonowaniu samorządowej ad-
ministracji. Goście z Francji byli pod 
wrażeniem ilości i różnorodności im-
prez obywających się w Starym Są-
czu. Przed powrotem do domu wzięli 
jeszcze udział w imprezie Lachowska 
Micha oraz w słynnym w całej Euro-
pie spływie tratwami flisackimi prze-
łomem Dunajca w Pieninach. 

(Ref. RLiPUM)
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Z kroniki policyjnej

Sądeccy policjanci konsekwentnie realizują działania, których 
celem jest eliminowanie z ruchu drogowego pijanych kierow-

ców oraz „piratów drogowych”, którzy stwarzają realne zagrożenie dla innych 
użytkowników dróg - zarówno kierowców, jak i pieszych. Efekt tych działań ob-
razuje choćby statystyka z pierwszego tygodnia czerwca, podczas którego po-
licjanci zatrzymali prawo jazdy aż dziewięciu osobom. W pięciu przypadkach 
byli to pijani kierowcy, dwóch w stanie nietrzeźwości (w Powroźniku i Ptaszko-
wej), a w trzech po użyciu alkoholu (w Dąbrowie, Kamionce Wielkiej i przy ulicy 
Nawojowskiej w Nowym Sączu). Uwagę zwraca jednak zachowanie kolejnych 
czterech kierowców, związane z rażącym naruszeniem przepisów i spowodo-
waniem zagrożenia w ruchu drogowym, w skutek czego policjanci zatrzymali 
również im prawa jazdy. 
Uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi straciła m.in. kierująca 
samochodem Mazda, która 8 czerwca przed godziną 19.00 na skrzyżowaniu 
ulicy Wielki Wygon z drogą nr 969 (tzw. obwodnica Starego Sącza) nie ustąpiła 
pierwszeństwa przejazdu kierującemu Fiatem, w wyniku czego 8 osób zostało 
przewiezionych do sądeckiego szpitala. Rygorystyczne działania sądeckich po-
licjantów ukierunkowane na eliminowanie z dróg pijanych kierowców i tzw. „pi-
ratów drogowych” to efekt rosnącej liczby wypadków na Sądecczyźnie, w tym 
śmiertelnych. Porównując stan bezpieczeństwa na sądeckich drogach w pierw-
szym kwartale roku 2014 z analogicznym okresem roku ubiegłego, stwierdzo-
no wzrost wypadków drogowych o 23%, natomiast ofiar śmiertelnych tych zda-
rzeń aż o 66%. Każdy kierowca powinien zdawać sobie sprawę również z tego, 
że już samo spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
(nawet jeśli nie dojdzie do zderzenia pojazdów czy potrącenia pieszego) może 
skutkować zatrzymaniem prawa jazdy. Szczególną uwagę należy zwrócić na te 
zdarzenia, w których kierujący miał ustawowy obowiązek zachowania szczegól-
nej ostrożności (np. zbliżanie się do przejść dla pieszych, skrzyżowań czy wyko-
nywanie manewru wyprzedzania). Jeżeli kierowca rażąco narusza przepisy ru-
chu drogowego i naraża tym samym innych na niebezpieczeństwo utraty życia 
czy zdrowia, zostanie mu zatrzymane prawo jazdy. Każdy siadając za kierowni-
cę powinien pamiętać, by zapewnić bezpieczeństwo nie tylko sobie i swoim bli-
skim, ale również współużytkownikom dróg.

1 czerwca podczas dnia dziecka zorganizowanego w Parku Wodnym STA-
WY w Starym Sączu nie zabrakło policjantów, którzy przy okazji festynu 

w ciekawy sposób zwracali uwagę jego najmłodszym uczestnikom na kwestie 
bezpieczeństwa. 
Każde dziecko uczestniczące w tej niedzielnej imprezie mogło obejrzeć policyj-
ny sprzęt, usiąść za kierownicą radiowozu i na policyjnym motorze oraz wziąć 
udział w konkursie wiedzy i loterii fantowej. Największy entuzjazm, i to nie tylko 
wśród najmłodszych, wzbudziła możliwość odbicia swoich linii papilarnych na 
specjalnie przygotowanym przez policjantów dyplomie.
Dużą dawkę uśmiechu przyniósł najmłodszym udział w loterii fantowej organi-
zowanej przez policjantów, podczas której dzieciaki musiały wykazać się wie-
dzą m.in. z zakresu ruchu drogowego, bezpiecznego poruszania się po drodze, 
unikania zagrożeń podczas wypoczynku wakacyjnego i bezpiecznego spędza-
nia wolnego czasu. (WW)

Już pływam
Od 2 do 4 czerwca br., na krytej pły-
walni w Rytrze (odrębnie dla każ-
dej z czterech grup) odbyło się za-
kończenie projektu „Już pływam”. 
Łącznie 120 uczniów klas III-V 
szkół podstawowych z Gminy Sta-
ry Sącz przez 3 miesiące uczyło się 
pływać. 

- Zakładanymi rezultatami progra-
mu  było  zdobycie  umiejętności  pły-
wania  przez  120  uczniów  klas  III-V 
szkół podstawowych ze Starego Są-
cza,  Gołkowic,  Gabonia  i  Skrudziny 
- informuje Barbara Porębska - dy-
rektor Zespołu Obsługi Finansowo-
-Administracyjnej Szkół w Starym 
Sączu. -  A  także  poprawa  bezpie-
czeństwa na różnego rodzaju kąpie-
liskach, rozważne i aktywne spędza-
nie wolnego czasu, oswojenie dzieci 
z  wodą,  rozwijanie  społecznych  za-
chowań,  zdyscyplinowanie  i  syste-
matyczność,  jak  również  podnie-
sienie  ogólnej  sprawności  fizycznej 
uczniów. 

Na zakończeniu udziału w projek-
cie, uczniowie zdawali „egzamin” z 
nabytych umiejętności i otrzymali 
ufundowane przez Burmistrza Stare-
go Sącza dyplomy ukończenia pod-
stawowego kursu pływania. Realiza-
cja projektu „JUŻ PŁYWAM” odbyła 
się przy współfinansowaniu Gminy 
Stary Sącz oraz Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego 
w Krakowie. Całkowita wartość pro-
jektu wyniosła 23 400 zł. 

(Ref. RLiPUM)
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Remont mostu żelaznego na Dunajcu

Budowa biblioteki w Gołkowicach Górnych

Budowa budynku kulturalno - oświatowego w PopowicachOdbudowa drogi Wójcikówka w Łazach Biegonickich

Budowa chodnika ul. Jana Pawła IIOdbudowa dróg po kanalizacji

Budowa kanalizacji w Przysietnicy

Odbudowa drogi Gaboń - Przy kościele

Budowa boiska wielofunkc. SP 1 w Starym Sączu
Budowa kompleksu sportowego 

w Moszczenicy Wyżnej

Budowa drogi Stary Sącz Partyzantów-Lipie

Remont boiska os. Słoneczne

Budowa platformy widokowej na Woli Kroguleckiej

Budowa boiska w Barcicach

fot. KAZIMIERZ GIZICKI/WoJCIECH WALISZEWSKI
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PANORAMA SOŁECTW
GMINY STARY SĄCZ cz. II

Sołectwo Myślec
jedno z mniejszych sołectw Miasta i gminy stary sącz, 
za to posiadające ogromne walory turystyczne i znako-
mite miejsca do rekreacji dla mieszkańców i gości wy-
bierających się tu na odpoczynek. 

Od 24 lat, funkcję sołtysa sprawuje w Myślcu Maria Wę-
grzyn, osoba posiadająca ogromną wiedzę o rodzinnej 
miejscowości, osiągnięciach i potrzebach swoich współ-
mieszkańców. Choć – jak sama informuje – miejscowość 
ma tylko 98 numerów, to ambicje ludności do poprawia-
nia własnych warunków życia są ogromne. W ostatnich 2 
latach zainteresowanie osiedleniem się na tych terenach 
wykazuje coraz więcej mieszkańców Nowego Sącza i kilku 
innych aglomeracji Małopolski. Najwięcej nowych domów 
powstaje na Zagajnikach Myśleckich i przy wjeździe od 
strony królewskiego grodu. Co przyciąga osiedlające się 
nowe rodziny? Pani Maria twierdzi, że ładne krajobrazy, 
świeże powietrze, bujna roślinność i dobra infrastruktura 
komunalna umożliwiająca stawianie obiektów mieszkal-
nych i usługowo-handlowych bez komplikacji, w szybkim 
tempie. 
- Mamy gaz, wodociąg,  telefoniczne  łącza, oświetlenie 

i nawet po zmierzchu  ludzie czują się bezpiecznie – do-
daje pani sołtys. Myślec nabrał naprawdę estetycznego 
wyglądu.

Myślec ma rozbudową infrastrukturę drogową. Bez pro-
blemów można dojechać do posesji mieszkalnych, dzia-
łek, gospodarstw, pól. Jeszcze tylko na Zagórze należy 
podciągnąć asfaltu, aby zapewnić komunikację znajdu-
jącym się tam 2 domostwom. Tak się składa, że główne 
szlaki administrowane sa przez powiat i niedawno zostały 
przebudowane. Jeszcze jeden odcinek drogi powiatowej 
czeka na remont, ale jest szansa, że inwestycja odbędzie 
się w tym roku. 

W sołectwie znajduje się wiejski dom kultury, dają-
cy szerokie możliwości rozwoju wszelkich inicjatyw w tej 
dziedzinie lokalnej społeczności. Wyremontowano go 3 
lata temu. Zapewnia młodzieży spędzanie czasu wolne-
go w ciekawy sposób. Wyposażono go w niezbędny sprzęt 
i urządzenia ułatwiające organizację imprez, spotkań to-
warzyskich i rodzinnych, obchody świąt rocznicowych 
i okolicznościowych. Realizacją programu kulturalnego 
w Myślcu zajmuje się tutejsze Stowarzyszenie Mieszkań-
ców „Szansa”, pozyskujące środki finansowe na realizację 
projektów zgłaszanych przez obywateli. Pieniądze pocho-
dzą głównie z budżetu samorządowego, dzięki przychyl-
ności obu panów burmistrzów i członków rady. W oparciu 
o nie przygotowuje się spektakle, prowadzi zajęcia arty-

styczne, organizuje koncerty, prezentacje, szkolenia czy 
kursy. Tu właśnie prze minione dwa lat pozyskiwano fun-
dusze z programu szwajcarskiego za pośrednictwem Po-
wiatowego Biura Inicjatyw Społecznych.

Na terenie sołectwa powstaje coraz więcej zakładów 
usługowo – produkcyjnych. Są firmy stolarskie, mecha-
niczne, samochodowe, budowlane. Rolnictwo, nadal zaj-
muje ważne miejsce w strukturze ekonomicznej aglome-
racji, ale gospodarstwa są obszarowo niewielkie i jeśli nie 
prowadzą hodowli, zabezpieczają raczej potrzeby rodzin-
ne ich właścicieli. Natomiast warto zauważyć, że agrotu-
rystyka staje się szansą na przyszłość. Działa już kilka 
gospodarstw, których usługi budzą zainteresowanie tury-
stów z wielu rejonów kraju. 

Jakie działania należy podjąć w najbliższym czasie? 
Pani sołtys uważa, że warto zadość uczynić mieszkań-
com Zagórza doprowadzając tam wodę i oświetlenie. Nad 
Popradem są jeszcze miejsca do zagospodarowania tu-
rystycznego, a wiąże się to również z uregulowaniem rze-
ki w pewnych fragmentach. Dom Kultury trzeba podłą-
czyć do Internetu i utworzyć sołecką stronę internetową, 
aby łatwiej nawiązać kontakt ze światem i promować wła-
sne walory. Dla zintensyfikowania turystyki trzeba zadbać 
o szlaki wędrowne, lepiej je przygotować i oznakować, wy-
tyczyć we wsi ciekawe miejsca do zwiedzania. Powodze-
niem cieszą się gry zespołowe, piłka ręczna i nożna. Na 
razie młodzież ćwiczy bez zgłoszenia do organizacji spor-
towych. Jeśli kiedyś uda się wybudować boiska, warto 
drużyny zarejestrować. Współzawodnictwo motywuje do 
lepszej pracy. 

Myślecka społeczność jest gotowa do podjęcia działań 
na rzecz własnego środowiska. Docenia się tu pomoc ofe-
rowaną przez samorząd miasta i gminy i zrozumienie dla 
lokalnych inicjatyw. Wysiłków na rzecz rozbudowy i popra-
wy życia w miejscowości nikt nie będzie skąpił, zdaniem 
pani sołtys. Tu przecież chodzi o przyszłość ludzi młodych 
i rozwój demograficzny tego obszaru gminy. 

O wielkim sercu Myślczan i gotowości do działania, 
niech świadczy pomoc jakiej udzielono sąsiadom, których 
gospodarstwo spłonęło na początku nowego roku. Pogo-
rzelców wsparł również Burmistrz, który natychmiast przy-
był na miejsce zdarzenia. Za to wszyscy serdecznie mu 
dziękują.

Maria Węgrzyn jest wdową, matką trzech córek, z naj-
młodszą prowadzi nadal gospodarstwo rolne. Ukończyła 
Liceum Ogólnokształcące, jednak zawodowo całe życie 
zajmowała się rolnictwem, wspólnie z nieżyjącym już mał-
żonkiem. Jej pasją od najmłodszych lat była praca spo-
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łeczna i działalność charytatywna. Zawsze miała dobry 
kontakt z ludźmi, była też wrażliwa na krzywdę innych, 
życiowe i rodzinne niepowodzenia. Chętnie angażowała 
się we wszelkie prace na rzecz lokalnego środowiska. Na 
prośbę krajanów podjęła się już w 1990 roku działalności 
w roli sołtysa. W obecnej kadencji jest radną, pierwszą od 
40 lat w Myślcu. Wyraża wdzięczność kolegom z Rady So-
łeckiej, za chęć do pracy, liczne inicjatywy, za ogrom do-
brej roboty, jaka dotychczas wykonali. Jak zawsze jest go-
towa do podejmowania nowych zadań.

Sołectwo Popowice
bogdan gondek mieszka w Popowicach od 21 lat, ale 
sołtysem został wybrany przed 3 laty. Od kilku lat Po-
powice przeżywają prawdziwy boom budowlany, bo osie-
dlają się tutaj coraz częściej młodzi ludzie nie tylko ze 
starosądeckiej gminy, ale także np. z nowego sącza. 
Przykładem jest choćby osiedle Kamieniec, gdzie wybu-
dowano sporo nowych domów na przestrzeni ostatnich 
lat.

W Popowicach Gmina buduje budynek kulturalno-oświa-
towy, który przejmie również funkcję Szkoły. W nowym bu-
dynku  mieszkańcy sołectwa będą się mogli spotykać, 
również  dzieci i młodzież znajdą swoje miejsce na naukę i 
zabawę. - Skoro coraz więcej osób pragnie tutaj zamiesz-
kać,  to  każdy  chce mieć dobry  dojazd do domu – mówi 
sołtys Bogdan Gondek. - A więc potrzeba nam nie  tylko 
nowych  dróg,  ile  zabezpieczenia  ich  przed  osuwiskami, 
potokami. Pilnego uregulowania wymaga potok Korzecz-
ków. Niezbędna jest budowa korytek przy drogach. To naj-
ważniejsze nasze potrzeby na ten rok.

Sołectwo Skrudzina
Mieczysław szewczyk, który sołectwem kieruje od 1994 
roku stwierdza, że jednostka posiada nieźle rozwiniętą 
sieć komunikacyjną. 

W centrum wsi, potrzebny jest pilnie chodnik dla pie-
szych, z systemem odpływowym, ujmującym cieki wod-
ne. Mieszkańcy czekają też na nową nawierzchnię drogi 
powiatowej Gołkowice – Skrudzina – Gaboń. Oby decy-
zje nowosądeckiego starostwa umożliwiły przeprowadze-
nie inwestycji jeszcze w tym roku. Jednym z ważniejszych 
przedsięwzięć oczekiwanych przez skrudzińską społecz-
ność, jest budowa obok szkoły, boiska wielofunkcyjnego.

Mieczysław Szewczyk z satysfakcją informuje o ambit-
nej działalności lokalnego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 
Skrudzina „Przyjaźń”. Zmontowano 30 osobowa grupę te-
atralną, która przygotowała inscenizację przedstawienia 
„Pchła Szachrajka”. 

O tym, że warto założyć takie stowarzyszenie niech 
świadczy kolejne przedsięwzięcie, które pozwoliło pozy-
skać środki na wyjazd dzieci nad morze, do Władysławo-
wa. Dla wielu milusińskich był to pierwszy w życiu kontakt 
z naszym Bałtykiem. Wycieczkę zrealizowano szlakiem 
wydarzeń historycznych, co było dodatkową frajdą, można 
było poznać miejsca, gdzie wydarzyły się rzeczy zapamię-
tane z teoretycznych wykładów podczas lekcji historii lub 
języka polskiego. Uczestnicy powrócili pełni wrażeń i emo-
cji. W obszarze działań podejmowanych przez organizację 
znajdują się też mieszkańcy sąsiedniego sołectwa Gaboń 
– Praczka. Ma to na celu integrację społeczności obu wsi. 

Obecnie, realizowany jest projekt dla dzieci z tych aglome-
racji pn. „Mały Kopernik”. Młodzież pojedzie do Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie, a przy okazji odwiedzi Teatr 
Wielki i obejrzy ciekawy spektakl, w doskonałej obsadzie 
aktorskiej osób znanych sobie z telewizji i filmu. W projek-
cie przewidziano też cykl zajęć i warsztatów pozalekcyj-
nych, uzupełniających szkolny program i poszerzających 
wiedzę uczniów. 

Czego oczekują Skrudzinianie, licząc jednocześnie 
na inicjatywy i wsparcie samorządu Miasta i Gminy Sta-
ry Sącz? Z opinii zebranych przez Radę Sołecką wynika, 
że oprócz wzmiankowanego wcześniej uzupełnienia sieci 
komunikacyjnej, niezbędna jest budowa brakującego ka-
wałka chodnika przy drodze powiatowej, pomiędzy budyn-
kiem szkolnym, a przystankiem autobusowym. W tym roku 
miejscowi doczekali się wymiany oświetlenia drogowego 
na nowoczesne i uzupełnienia go w punktach, gdzie lamp 
brakowało, ze względu na bezpieczeństwo i ułatwienie po-
ruszania się po zmroku. Gotowy jest rónież plan monta-
żu nowych punktów świetlnych na trasie od Gołkowic, do 
pobliskiego sklepu. Lampy powinny znaleźć się także na 
Działach Skrudzińskich i na Zapasieczne.

Z perspektywy lat, Mieczysław Szewczyk z dumą stwier-
dza, że odkąd przeprowadził się do Skrudziny, zauwa-
ża znaczny rozwój tutejszej infrastruktury komunalnej. 
Kiedyś, wieś miała zaledwie 400 m dróg o godziwej na-
wierzchni, teraz można liczyć je w kilometrach.

Oprócz boiska, powstanie przy szkole plac zabaw dla 
najmłodszych, ten obiekt zostanie realizowany postano-
wieniem samorządu, w roku bieżącym.

Sołectwo posiada wodociąg, podłączenie do kolektora 
gazowego, zaś w nieodległym czasie, przewidziana jest 
budowa kanalizacji. Na terenie sołectwa znajdują się dwie 
zabytkowe, przydrożne kapliczki, jedna wymagająca ręki 
konserwatora, druga - w dobrym stanie dzięki dbałości 
mieszkańców. 

Sołtys z uznaniem mówi o działalności Rady Sołeckiej. - 
To grupa aktywnych ludzi, oddanych rodzinnej miejscowo-
ści, nie szczędzących czasu i sił na przygotowywanie pro-
jektów  i  konkretną  robotę  na  rzecz  współmieszkańców. 
Jeśli trzeba, sami chwytają za łopaty, użyczają sprzęt me-
chaniczny,  szybko  likwidują  powstały  problem  lub  poja-
wiające się zagrożenie (tak było np. podczas likwidacji cie-
ków wodnych, które pojawiły się obok miejscowej kaplicy). 
To zgrana ekipa, dobrze służąca rodzinnej ziemi.
-  Wysoko  oceniam  współpracę  z  samorządem Miasta 

i Gminy Stary Sącz – mówi Mieczysław Szewczyk. Zarów-
no  burmistrzowie,  jak  i  radni,  wrażliwi  są  na  zgłaszane 
problemy, z wielkim wyczuciem i roztropnością reagują na 
wnioski  i postulaty wyborców. Jednak przede wszystkim, 
skutecznie zabiegają o dodatkowe środki finansowe i do-
skonale wprowadzają gminę, na coraz wyższy poziom cy-
wilizacyjnego rozwoju. Zatem, współdziałanie to oceniam 
dobrze i uważam za korzystne dla ludzi. 

Mieczysław Szewczyk, choć pochodzi z Gabonia, całe 
dorosłe życie związał ze Skrudziną i jak mawia - chce tej 
ziemi pozostawić po sobie coś dobrego. Został sołtysem, 
bo jego kandydaturę zgłoszono z sali podczas zebrania 
wiejskiego, a uczestnicy niespodziewanie dla niego sa-
mego, zaakceptowali ją największą ilością głosów. Funk-
cji nie chciał objąć, ale uległ presji współziomków i przed-
stawicieli władz gminnych. Skoro padł taki wybór, trzeba 
wziąć na siebie z godnością brzemię obowiązków sołtysa. 
Działa po dziś dzień. Jest zaangażowany, ofiarny, pracowi-
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ty, ma mnóstwo pomysłów i sporo dobrej woli w trudnych 
sprawach. Chce być ludziom potrzebny i użyteczny. Nie boi 
się wyzwań i odpowiedzialności, powierzone zadania wy-
konuje z rozsądkiem. 

Sołectwo Wola Krogulecka
sołectwem kieruje jan janczak. Lider lokalnej społecz-
ności za najważniejsze inwestycje w nadchodzącym cza-
sie uważa budowę placu zabaw i platformy widokowej. 
na pierwszą z wymienionych, zabezpieczono środki fi-
nansowe, a jej realizacja ma nastąpić w roku bieżącym, 
druga zaś już powstaje i z pewnością zwiększy atrakcyj-
ność miejscowości o urokliwych zakątkach i enklawach 
przyrodniczych, dla pojawiających się turystów, poszuku-
jących dobrych warunków do rekreacji i wypoczynku. 

Ludzie z Woli Kroguleckiej nie narzekają na infrastruk-
turę komunikacyjną. Siecią drogową objętych jest więk-
szość przysiółków, niestety nawierzchnie wielu szlaków 
powstałych przed laty, wymagają naprawy bądź przebu-
dowy, realizowano je bowiem według starych, nieefektyw-
nych technologii. Choć główna droga i niektóre jej odnogi 
są częściowo oświetlone, to realizacja tego przedsięwzię-
cia jest w najbliższym czasie konieczna. Kolejną kwestią 
inwestycyjną są wodociągi. W chwili obecnej ich budowa 
planowana jest na Małej Równi pod Wolą, gdzie doprowa-
dzono już linię główną, skąd będzie można podać wodę do 
góry, na Wolę Krogulecką. 

Mieszkańcy zadowoleni są z uregulowania kwestii zwią-
zanych z osuwiskiem w Barcicach, które było również do-
legliwe dla ich przysiółka Łąki, gdzie był całkowicie za-
grożony dojazd. Prace likwidujące osuwisko wykonano 
doskonale, teren ten powinien przez długie lata służyć 
tamtejszej społeczności. Sołtys z satysfakcją stwierdza, 
że wiele problemów rozwiązywanych jest na bieżąco, jak 
poprawianie drożności cieków wodnych, odpływów, ro-
wów, zabezpieczenia dróg, drobne remonty infrastruktu-
ry komunalnej. 

Sołtys informuje, że mieszkańcy z satysfakcją przyjęli 
sposób zagospodarowania budynku po byłej szkole pod-
stawowej, gdzie nową siedzibę znalazł dla siebie Popradz-
ki Park Krajobrazowy. Wieś na tej lokalizacji zyskała, to 
ważna instytucja, odwiedzana przez wiele wpływowych 
postaci regionu, którzy przy okazji mogą poznać bliżej 
miejscowość. Wydzielono tam również pomieszczenia 
dla potrzeb działalności kulturalnej, uruchomiono świetli-
cę nastawioną głównie na pracę z młodzieżą. W związku 
z pozyskaniem działki po rozbiórce starej szkoły i budową 
placu zabaw pomyślano, aby w przyszłości przygotować 
w tym miejscu również niewielkie, wielofunkcyjne boisko 
sportowe. Działalność w tej dziedzinie ma wielką przy-
szłość w Woli Kroguleckiej. Gdyby kiedyś rozbudowano 
szlaki wędrowne, ścieżki rowerowe i spacerowe, można by 
pomyśleć o tworzeniu agroturystyki. Wszak już dziś docie-
ra do sołectwa szlak edukacyjno-rekreacyjny im. hr. Stad-
nickiego, w Życzanowie można obejrzeć zabytkowy most 
odbudowany przez PPK.

 –  Pomału  zmierzamy  w  kierunku  rozwijania  biznesu 
związanego z rekreacją i wypoczynkiem – mówi Jan Jan-
czak, choć mamy świadomość, że przed nami daleka dro-
ga. Nasza miejscowość ma ładne położenie geograficzne, 
piękne  widoki,  przyrodę,  urocze miejsca,  gdzie  od  daw-
na  pojawiają  się  turyści,  czyste  powietrze,  jednym  sło-
wem jest co podziwiać. Nie ma u nas warunków do rozwi-

jania produkcji, natomiast przy agroturystyce jest szansa 
na tworzenie niezbędnych usług. Wszędzie mamy blisko, 
dzieci  do  szkoły  w  Barcicach,  wszyscy  do  tamtejszego 
ośrodka  zdrowia,  punktów  zaopatrzenia.  Również w wa-
runkach zimowych nie ma problemu z dojazdem. 

Historycznie rzecz ujmując, tutejsi mieszkańcy zawsze 
chętnie włączali się w prace na rzecz własnej wsi i śro-
dowiska. I dziś, kiedy przychodzi potrzeba natychmiasto-
wego zadziałania, choćby w przypadku klęsk żywiołowych 
nie odmawiają pomocy. Liczą jednak na większą aktyw-
ność, zapobiegliwość ze strony starosądeckiego samorzą-
du. – Na współpracę  z Urzędem Miasta  i Gminy,  burmi-
strzami, radnymi nie możemy się uskarżać – mówi sołtys 
Janczak. Wiele by można mówić na ten temat, otwarto-
ści urzędników, szefów wydziałów i gospodarzy gminy, czy-
li burmistrzów. Wszyscy, zawsze rozsądnie podchodzą do 
zgłaszanych tematów, problemów, postulatów ludzi. To wi-
dać po rozwoju całej gminy, po tym jak zmienia się na lep-
sze nasze otoczenie, miejscowe instytucje, ile zewnętrz-
nych środków finansowych pozyskuje się na poprawę życia 
mieszkańców. Nie ma podziałów na miasto i wieś, władze 
starają się sprawiedliwie zaspokajać w miarę możliwości 
ludzkie potrzeby, a czynią to z należytym szacunkiem.

Osiedle Cyganowice
Cyganowice mają swoją najlepszą reprezentantkę w Ra-
dzie Miejskiej, Ewę Zielińską. Od szesnastu lat jest rad-
ną, a od dwóch przewodniczącą Rady. Dostrzega ona 
problemy doskwierające mieszkańcom Cyganowic, jak 
również potrzebę ich realizacji.

Głównym zadaniem realizowanym w ostatnim okresie 
czasu jest kanalizacja sanitarna, której koszt opiewa na 
kwotę 6 mln złotych. Jednak największym problemem do-
skwierającym mieszkańcom w ostatnich latach jest zale-
wanie domostw przez wody opadowe. Ten problem jest 
spowodowany położeniem osiedla jak również brakiem 
odwodnieni tzw. kanalizacji burzowej. Brak odwodnieni 
spowodował w 2010 roku podtopienia wielu domostw, 
które znalazły się pod wodą. Dzięki zabiegom przewodni-
czącej Rady udało się zrealizować częściowe odwodnienia 
terenów jak również odprowadzenie wody z części osie-
dla. Wykonano chodnik przy drodze gminnej i oświetlono 
drogę. Obecnie czynione są starania o udrożnienie kana-
łu odpływowego z Barcic Dolnych, przyczynę wielu pod-
topień podczas obfitych opadów deszczu. Cieszy fakt, że 
w tym roku zbudowany zostanie za kwotę 120 tys. zło-
tych plac zabaw. Z innych bardzo ważnych informacji jest 
wiadomość o planach budowy Domu Spokojnej Starości 
w Cyganowicach. 

Osiedle Lipie
Marianna Trzebuniak – od 25 lat przewodnicząca osiedla 
Lipie w starym sączu, radna od 2010 r. Pochodzi z iwa-
nowic, koło Krakowa. Tam sprzedała 2 ha ziemi, zabu-
dowania i wraz z małżonkiem przeniosła się do stare-
go sącza, gdzie jako lekarz weterynarii, otrzymał pracę. 
– Kiedy kupowaliśmy działkę, na Lipiu było szczere pole 
– opowiada. 

Ma wykształcenie ekonomiczne, przez 30 lat pracowa-
ła w gastronomii. Po wypadku nabawiła się kontuzji, a kie-
dy otrzymała świadczenia rentowe, całkowicie poświęci-
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ła się pracy społecznej. Wraz z mężem Marianem, który 
60 lat przepracował w służbach weterynaryjnych, wycho-
wali dwie córki. Jedna z nich, mieszka z rodziną w Holan-
dii. Państwo Trzebuniakowie doczekali się trójki wnuków 
i dwojga prawnucząt. Ponieważ często odwiedza Nider-
landy, zamierza wiele z zaobserwowanych tam obycza-
jów, form pracy i współżycia sąsiedzkiego, przenieść na 
grunt starosądeckiego Lipia….. i nie tylko. – Zawsze lubi-
łam porządek, czystość, ład, dbałam o otoczenie – opo-
wiada o istotnych cechach własnego charakteru. Moim 
hobby jest estetyka i ekologia oraz bezpieczeństwo ludzi, 
tymi sprawami zamierzam zajmować się nadal. 

Starosądeckie Lipie, to osiedle o zwartej zabudowie 90 
domków jednorodzinnych. Kiedy zamieszkali tu państwo 
Trzebuniakowie, ów teren nie posiadał żadnej infrastruk-
tury komunalnej. – Nie było dróg, wodociągów, kanaliza-
cji,  gazu,  linii  telefonicznej,  nie  docierał  tu  nawet  prąd 
– wspomina przewodnicząca zarządu dzielnicy. Nadpo-
budliwość do działania nie pozwoliła pani Mariannie cze-
kać spokojnie, aż na tą ziemię dotrze industrializacja. 
Aktywnie ruszyła do działania i wraz z pojawiającymi się 
kolejnymi współmieszkańcami, zaczęła tworzyć komitety 
obywatelskie starające się wdrożyć do realizacji kolejne 
inwestycje. Częściowo za własne środki i własną pracą 
dokonali utwardzenia dróg dojazdowych i osiedlowych, 
a potem pozostałych rzeczy, niezbędnych we współcze-
snym świecie mieszkańcowi miasta do normalnego życia. 
Przy posesjach zbudowano szamba, aby nie zanieczysz-
czać naturalnego środowiska. Potem, przewodnicząca 
powołała spółkę, która zajęła się budową oczyszczalni 
ścieków i Lipie, jako jedna z pierwszych dzielnic starosą-
deckich  miejscowości, zyskało zakład BOS – 50, rozwią-
zujący wszystkie problemy mieszkańców w tym zakresie. 
Kolejnym elementem urbanistycznym była kanalizacja 
burzowa i sanitarna, teraz zakończona i obejmująca za-
sięgiem wszystkich Lipian. 

Przy ul. Wincentego Witosa, choć po długich latach 
oczekiwania i intensywnych staraniach, udało się wresz-
cie wybudować chodnik dla pieszych, można tam bez-
piecznie spacerować i dotrzeć do domów. Trotuar od 
strony jezdni odgradza metalowa barierka. Niedawno po-
wstał też rów melioracyjny, odprowadzający wody grun-
towe z górnego osiedla do Popradu. Obudowany kamie-
niem, przetrwa nawet parę setek lat. Pojawiło się sporo 
atrakcji rekreacyjno – turystycznych, które czynią osiedle 
bardziej przyjaznym dla miejscowych i przybyszów. Prze-
biega tędy ścieżka rowerowa, wiodąca aż do Moszcze-
nicy, na której cykliści, bezkolizyjnie mogą uprawiać tę 
popularną dziedzinę sportu. Prawie we wszystkich istot-
nych punktach Lipia wymieniono oświetlenie uliczne, na 
nowoczesne, energooszczędne, które podnosi bezpie-
czeństwo po zmroku i czyni z osiedla (jak sugeruje pani 
Marianna) „amerykańskie Las Vegas”. 

Dzięki staraniom przewodniczącej, powstał na Lipiu 
drewniany szałas, jako miejsce służące do spotkań to-
warzyskich np. przy grillu. Obok zamontowano 15 ławek 
wypoczynkowych, siedząc można było podziwiać boga-
te w roślinność otoczenie. O architekturę przyrodniczą 
wokół szałasu, przewodnicząca dbała wespół z rodziną. 
Niestety, młodzież zdewastowała obiekt, dlatego pani 
Marianna apeluje do rodziców, o zwracanie uwagi na za-
chowanie młodego pokolenia, dyscyplinowanie potom-
stwa, uczenie dobrych manier i obyczajów. 

Najmłodsi mają dla siebie plac zabaw otoczony le-
śnym drzewostanem, miejsce pełne uroku i spokoju. Nic 

nie wyszło z zaplanowanego lodowiska – zima spłata-
ła w tym roku figla i… wycofała się z Beskidu Sądeckie-
go. Staram  się – mówi szefowa osiedla, aby  wszystkie 
przedsięwzięcia  były  wykonywane  porządnie,  estetycz-
nie,  solidnie,  na  lata.  Na bieżąco czyszczone są rowy 
odprowadzające wody, koszona jest trawa, cały system 
funkcjonuje sprawnie i gwarantuje bezpieczeństwo. 
- Mamy perfekcyjną  infrastrukturę głównej ulicy – re-

lacjonuje z dumą. W  odpowiednich miejscach  znajdują 
się  studzienki  burzowe,  położone  zostały  nowe  kratki 
ściekowe,  elegancko  utrzymane  są wszystkie  pobocza, 
obrzeża. Wprost nie mogę się nachwalić burmistrzów za 
operatywności i dbałości o detale. 

Pilna sprawa na czas najbliższy - to położenie prze-
pustu na ul. Węgierskiej, gdzie wody spływające z Li-
pia w deszczową pogodę, zalewają zabudowania tam-
tejszych mieszkańców. Ma nadzieję, że ten wieloletni 
problem znajdzie rozwiązanie jeszcze w roku bieżącym. 
Choć ów szlak komunikacyjny administrowany jest przez 
starostwo, dokumentacja przedsięwzięcia jest na ukoń-
czeniu, ponadto zawarto wszelkie uzgodnienia z okolicz-
nymi mieszkańcami, wymagane przez prawo. To zasłu-
ga panów burmistrzów, często przebywających w terenie, 
rozmawiających z ludźmi, przekazujących informacje 
o bieżących działaniach samorządu i ważnych dla całej 
aglomeracji inicjatywach. 

Na ul. Miodowej, na około 400 metrowym odcinku dro-
gi, trzeba postawić oświetlenie. To przejście dość wąskie 
i trudne do pokonania po zmroku. Wymaga również no-
wej nawierzchni. Jej położenie powinno nastąpić w naj-
bliższym czasie. Nowy asfaltowy dywanik przydałby się 
też na głównej drodze osiedlowej, długości 2200 m., tzw. 
nakrapianka, kruszy się, ma już 15 lat, powstała w sta-
rej technologii i nie wytrzymuje naporu powodowanego 
przez pojazdy. Przy okazji, powinno się zbudować dojścia 
do wszystkich posesji, wówczas Lipie nabierze wyglądu 
prawdziwej wielkomiejskiej dzielnicy. Jeszcze kilkadzie-
siąt metrów niezbędnych chodników, kilka kratek na ka-
nale burzowym i….. Osiedle będzie wręcz „prominencką 
enklawą”. Cała infrastruktura oświatowa, kulturalna, me-
dyczna, sportowa dostępna jest w centrum Starego Są-
cza i z dostępem do niej nie ma najmniejszego problemu. 

- Panowie burmistrzowie nie mają ze mną lekkiego ży-
cia – dodaje z uśmiechem pani Marianna Trzebuniako-
wa. Wiercę  im  dziurę  w  brzuchu  o  każdą  ważną  rzecz, 
a wiadomo, spraw nie ważnych u mnie nie ma. Ale, po-
dobnie czynią ze mną moi sąsiedzi. Jestem dla nich za-
wsze  dostępna,  gotowa  do  usług,  do  interweniowania. 
Zarząd osiedla spotyka się rzadko, za to jesteśmy wśród 
mieszkańców,  znamy  ich  problemy,  bolączki,  wnioski, 
postulaty.  I działamy, wspólnie z nimi,  to dobrzy  ludzie, 
szczerze  oddani  miejscu  zamieszkania  i  swojemu mia-
stu.  –  Jeszcze  raz,  chcę  w  imieniu  swoim  i  wszystkich 
Lipian, pochwalić samorząd Miasta i Gminy Stary Sącz, 
burmistrzów  Jacka  Lelka  i  Kazimierza Gizickiego.  Z  sa-
tysfakcją  wspominam  również  doskonałą  współpra-
cę z byłym burmistrzem, dziś posłem - Marianem Cyco-
niem. Dzięki niemu, gród świętej Kingi stał się pięknym, 
przyjaznym miastem. Następcom wskazał, jak zdobywać 
środki finansowe na dalszy rozwój naszej kochanej Ma-
łej Ojczyzny.                       

Jerzy Wideł
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Malarski Stary Sącz
9. Międzynarodowy Plener Malarski

 WładySłaW SerWatoWSki  

Od 2006 roku drugie połowy lipca 
– w oczach przyjezdnych - zmie-

niają radykalnie wizerunek Starego 
Sącza. Wiele chwilowych zjawisk 
i zdarzeń oraz stałych miejsc w Są-
deczu jest tak, jak było zawsze. Wia-
domo gdzie i kiedy działa miejscowy 
targ owocowo-warzywny, czy sta-
cja benzynowa odczuwa nadmiar 
przyjezdnych, co restauracje oferu-
ją gościom i jakie są nowosądeckie 
atrakcje i przysmaki. Starosączanie 
w lipcu wyczuwają inną atmosferę 
w mieście. Żadnych zaskakujących 
sytuacji i krótkotrwałych zdarzeń 
nie odnotowują. Stabilizację w mie-
ście gwarantują parkingi, policja, re-
stauracje, sklepy, klasztor i kościół 
Sióstr Klarysek oraz plac targowy. 
W godzinach przedpołudniowych 
lub wieczornych miejscowi spotyka-
ją osoby nowe, przyjezdne. Z bliska 
i z daleka. Na pierwsze spojrzenie 
nie są to turyści z Polski. Następu-
je chwila radości. Czy goście mia-
sta odwiedzą sklepy i lokale? Widok 
twarzy z różnych stron świata pozwa-
la na diagnozę. Są u nas goście, ale 
nie są to ani turyści, ani osoby, które 
odwiedzają swoich bliskich czy ro-
dzinę. Osoby wyróżniają się wyglą-
dem, stylem a nawet kolorem cia-
ła. Nie są to pielgrzymi do św. Kingi. 
Spotykano ich w czasie sympozjów, 
rozmawiających w kilku językach. 
Uczestniczyli w Sympozjach Kultur 
Lokalnych.

Jest rok 2014. Artyści z kilku państw 
zaproszeni przez prof. Mariana Nowiń-
skiego spotkają się w drugiej połowie 
lipca na 9 Międzynarodowym Plenerze 
Malarskim. Inicjatorką starosądeckich 
Plenerów była urodzona w Mostkach 
starosądeczanka Teresa Plata-Nowiń-
ska (1946-2009). Była profesorem 
w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz-
tynie i wieloletnim pracownikiem na-
ukowo-dydaktycznym Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Tworzyła rzeź-
by kameralne oraz ceramiczne obiek-
ty artystyczne i użytkowe. Jej prace są 
w Muzeum Brytyjskim w Londynie, In-
stytucie Balzaka w Paryżu, AIAP w Me-

diolanie, Pulchri Studio w Hadze. 
Autorka o swoich utworach w brązie 
i w ceramice mówiła, że zatrzymu-
ją czas jej impresji i pracy twórczej. 
Profesor Plata wizjonersko i bardzo 
skutecznie zadbała o przyszłe zbiory 
sztuki współczesnej w Starym Sączu. 
Postanowiła, aby jeden obraz każde-
go uczestnika Pleneru wzbogacał sta-
rosądeckie Muzeum. Ten zwyczaj stał 
się regulaminową, obowiązkową zasa-
dą każdego starosądeckiego Między-
narodowego Pleneru Malarskiego.

  
Prognozy dotyczące plenerów i no-

wych obrazów są – dzięki międzynaro-
dowego grona artystów - każdego roku 
intrygujące. Goście i mieszkańcy Sta-
rego Sącza odwiedzają pracownie ma-
larskie. Nie są to spojrzenia przez krót-

ką chwilę. Często, początkowe minuty 
przekształciły się w długie, godzinne 
rozmowy. Następowało lepsze pozna-
nie, wymiana spostrzeżeń, doświad-
czeń, preferencji artystycznych i es-
tetycznych. Wspólne zainteresowania 
ułatwiają tworzenie znajomości a na-
wet dłuższych więzi i przyjaźni. Ob-
serwatorzy starosądeckich plenerów 
podpatrywali i poznawali twórcze wy-
siłki artystów wywodzących się z róż-
nych kręgów kulturowych. Mieszkańcy 
Starego Sącza i przyjezdni, w poprzed-
nich latach, poznawali techniki malar-
skie. Dowiadywali się o trwałości prac 
malowanych na płótnie, kartonie, pa-
pierze, blasze, skórze czy desce. Nowe 
rozwiązania i wdrożenie artystyczne 
czyniły obrazy tradycyjnymi i awangar-
dowymi. Wykonane w poprzednich la-
tach prace były swą formą zaczepne, 
zrozumiałe, oryginalne, osobliwe, foto-
grafowane i zaskakujące. Wybitny ma-
larz francuski, Paul Cezanne (1839-
1906) często trafnie przypominał, że 
artysta powinien gardzić sądem, który 
nie opiera się na rozumnej obserwa-
cji zjawisk. Powinien obawiać się na-
stroju literackiego[1] i dodawał, że sztu-
ka przemawia tylko do niezmiernie 
ograniczonej liczby ludzi, natomiast 
idąc drogą cnoty jest się zawsze wy-
nagradzanym przez ludzi, ale nie przez 
malarstwo. Cezanne w cennych i la-
pidarnych powiedzeniach był trafnie 
wspierany przez Aleksandra Dumasa 
(1824-1895). 

  
Czy współcześnie rację ma Dumas, 

który jako powieściopisarz i drama-
turg twierdził, że ci, którzy czytają wie-
dzą dużo, ale ci, którzy patrzą – wiedzą 
więcej. Obrazy malowane w Starym 
Sączu będą tajemnicą do zakończenia 
Starosądeckiego Pleneru Malarskie-
go. A jak zareagują na deklaracje Du-
mas’a i pewność Cezannea nauczycie-
le w szkołach, dowiemy się w nowym 
roku szkolnym 2014/2015.

• [1] Paul Cezanne, - Myślę więc je-
stem, oprac. Czesława i Joachim 
Glenskowie, Wyd. Antyk, Kęty, 
1993, s.57
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WYDARZEniA KULTURALnE

W europejskiej 
kawiarence

W związku z 10-leciem wej-
ścia Polski do Unii Europejskiej 
w Gimnazjum im. Juliusza Sło-
wackiego w Starym Sączu został 
zorganizowany konkurs w języku 
angielskim pod hasłem: "Polska 
w Unii Europejskiej: Wiosenne 
podróże po krajach Wielkiej Bry-
tanii", który miał zwrócić uwagę 
młodzieży na bogactwo kulturo-
znawcze Wielkiej Brytanii. 

 Zadaniem konkursowym było przy-
gotowanie pocztówki młodego Po-
laka odkrywającego piękno anglo-
języcznych krajów Unii Europejskiej. 
Powstały trzy symboliczne wiosen-
ne ogrody: różany z pocztówkami 
z Anglii, z żonkilami symbolizujący 
Walię oraz ogród ze Szkocji, w któ-
rym rosną osty. Kwiaty były symbo-
lami poszczególnych krajów, w któ-
rych zakwitły "pocztówki: kwiaty", 
młodych Europejczyków - Polaków 
świadomych znaczenia języka an-
gielskiego oraz różnorodności in-
nych krajów UE. Konkurs został 
wsparty przez Przedstawicielstwo 
Komisji Europejskiej w Polsce, Pol-
skie Stowarzyszenie na Rzecz Ja-
kości Nauczania Języków Obcych 
oraz Wydawnictwo Macmillan. Naj-
lepszą pracę wykonała uczennica 
klasa 3d, Patrycja Wąchała. W naj-
lepszej 10. znaleźli się również: Syl-
wia Lizoń kl. 1b, Anna Orłowska 1a, 
Wojciech Hejmej 1b, Kinga Kurow-
ska 1b, Julia Bocheńska 1d, Zuzan-
na Kakuba 1b, Edyta Plata 1b, Syl-
wia Opyd 1b oraz Patrycja Myrda 
1b. Nagrody i dyplomy wręczyła wi-
cedyrektor gimnazjum, mgr Wiolet-
ta Nowak. (WW)
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Na zaproszenie Starosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kultury i Tra-
dycji "Malowana Skrzynia” Sądecczyznę odwiedził zespół pieśni i tańca "La-
gusheda" z Mestii w Gruzji. 

goście z gruzji przylecieli do Ka-
towic, następnie zwiedzali Kra-

ków i wieczorem zostali przywitani 
w siedzibie Zespołu "strosądeczanie" 
w Mostkach. Potem udali się na za-
służony odpoczynek po trwającej po-
nad 26 godzin podróży. gościnę zna-
leźli w domach członków zespołu. 
Wymiana została zainicjowana przez 
Centrum Kultury i sztuki im. Ady sari 
w starym sączu oraz ssMKiT "Malo-
wana skrzynia".  

50 członków zespołu zaprezento-
wało kaukaski folklor w pełnej kra-
sie. Podczas pobytu na Sądecczyź-
nie zespół wystąpi pięć razy, oprócz 
Starego Sącza także w Ciężkowicach 
i w Szczawnicy. Wszędzie był nagra-
dzany gromkimi brawami. Jednak 
najwięcej emocji dostarczył koncert 
w starosądeckim Sokole, który zgro-
madził tłumy. Wirujące widowisko ze 
śpiewem, tańcem i niezwykłymi stroja-
mi zapierało dech w piersiach. Zapro-
szonym gościom towarzyszył zespół 
Starosądeczanie, który również poka-
zał się z jak najlepszej strony. Członko-
wie zespołu Lagusheda zwiedzili także 
Muzeum w Starym Sączu oraz ołtarz 
Papieski. Był też czas na wspólne spo-
tkania integracyjne, opowiadania o 
sądeckich zwyczajach i tradycji. Gru-
ziński zespół spotkał się również z bur-
mistrzami: Jackiem Lelkiem i Kazimie-
rzem Gizickim oraz z przewodnicząca 
Rady Miejskiej, Ewą Zielińską. Zespół 
został zaproszony do Sali Obrad, gdzie 
zaprezentował krótki repertuar swoich 

bogatych możliwości. - Bardzo dobrze 
oceniam  pobyt  Gruzinów.  Dla  nasze-
go  Stowarzyszenia  i  Zespołu  było  to 
bardzo ważne wydarzenie. Nawiązali-
śmy nowe znajomości, które mam na-
dzieję,  że  zaowocują  jeszcze bardziej 
w niedalekiej  przyszłości.  Bardzo  do-
brze się  razem czuliśmy. Dla mnie  to 
naprawdę  wspaniały  zespół.  Jestem 
pełen  podziwu  dla  ich  kunsztu  i  po-
ziomu artystycznego – podsumowuje 
Marek Zięba, prezes Stowarzyszenia. 
Niedługo nastąpi rewizyta członków 
zespołu "Starosądeczanie" u nowych 
przyjaciół w Gruzji. 

A jak wspominają sami Gruzini po-
byt na starosądeckiej ziemi?

sali japaridze:  Jestem  napraw-
dę  szczęśliwa,  że miałam  okazję  od-
wiedzić  Polskę,  a  zwłaszcza  spotkać 
wspaniałych  ludzi, którzy przyjęli nas 
jak członków rodziny i okazali tak wie-
le życzliwości i ciepła! Bardzo podobał 
mi się cały pobyt. Myślę, że moje sło-
wa  nie  potrafią  opisać  uczucia,  z  ja-
kim opuszczaliśmy Stary Sącz.

Mariam Argvliani: Do  dzisiaj  moc-
no  przeżywam  wizytę  w  Polsce.  Bar-
dzo jestem z niej zadowolona. Wszyst-
ko  było  bardzo  wyjątkowe,  a  Polacy 
bardzo życzliwi.  Jesteście bardzo mili 
i  chciałabym  jeszcze  wrócić  do  Pol-
ski. Ośrodki wczasowe  też mi  się po-
dobały.  Tak  naprawdę,  to  podobało 
mi  się wszystko! Dzięki  za  tak wspa-
niałe  wspomnienia.  Będzie  mi  Was 
brakować  i  dziękuję  za najlepsze dni 
w moim życiu. (WW)

Spotkanie dwóch kultur
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Przysietnickie pierożki nadziewane
Składniki do przygotowania ciasta:
1 kg mąki
10 dag drożdży
6 szklanek letniej wody
2 łyżek oleju
1 łyżki soli 
1 łyżki cukru
Składniki do przygotowania farszu:
30 dag żółtego sera 
4 filety drobiowe 
1 kg pieczarek 

Ciasto należy przygotować i odstawić do wyrośnię-
cia. Przygotowując farsz należy pokroić filety w kostkę 
i podsmażyć z przyprawą Gyros, a pieczarki zetrzeć i 
podsmażyć na maśle. Po czym wszystkie składniki na-
leży pomieszać i gotową masą nadziać ciasto wykrojo-
ne na pierogi. Piec w piekarniku 15-20 minut. Pierogi 
pysznie smakują z sosem czosnkowym.

Łazińska sałatka z młodej kapusty
autorstwa Anny Niedźwiedź i Małgorzaty Legutko
Składniki:
5 młodych kapust
5 młodych marchewek
5 pęczków koperku
5 kwaśnych śmietan 30%
2 kostki masła
sól, przyprawy Wegeta, ocet winny

Kapustę ugotować z marchwią (poszatkować), dodać 
kopru i śmietany. Na maśle podsmażyć młodą cebulę 
i dodać do reszty wraz z przyprawami i octem winnym 
do smaku.

W sobotę i niedzielę, 7-8 czerwca odbywały się w starym 
sączu imprezy cieszące uczestników i bardzo dużą pu-

bliczność. Międzynarodowy Turniej Piłki nożnej, Święto Har-
cerstwa sądeckiego, gminne Zawody sportowo-Pożarnicze i 
wielka Lachowska Micha. starosądeckie atrakcje podziwiali 
goście z partnerskiego Lambres-lez-Douai we francji, zapro-
szeni przez burmistrza jacka Lelka. 

 W sobotę świętowali i bawili się harcerze, poszukujący „Pier-
ścienia św. Kingi”. Na scenie występowały Starosądeckie Tambo-
urmajorki, prezentujące choreograficzny układ taneczno-marszo-
wy z buławami i akrobatyczna grupa Screamo Trickz z Nowego 
Sącza. Przed sceną „walczyli” rycerze „Bractwa Kasztelanii San-
deckiej”. Wielką atrakcją imprezy był intrygujący koncert Kapeli 
Hanki Wójciak, spod samiućkik Tater. Natomiast w odbywających 
się w niedzielę na placu w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowa-
nia, zawsze widowiskowych zawodach sportowo-pożarniczych 
starowały drużyny z gmin: Piwniczna, Rytro, Stary Sącz i Nowe-
go Sącza (Biegonice). W grupie „C” (kobiece drużyny pożarnicze) 
pierwsze miejsce zajęła OSP Przysietnica, w grupie „A” (męskie 
drużyny pożarnicze) pierwsze miejsca zajęły: OSP Moszczenica 
Wyżna (Stary Sącz) i OSP Rytro (Piwniczna Zdrój i Rytro).

Kulminacją dwudniowych atrakcji w Starym Sączu była czwar-
ta Lachowska Micha, impreza organizowana przez Urząd Miej-
ski, której celem jest prezentacja naszego regionalnego dorob-
ku kulturowego, muzyki, tańca… i kuchni. Specjały regionalnej 
kuchni były wystawione na stoiskach poszczególnych sołectw, 
obleganych przez chętnych do smakowania różnych odmian 
kwaśnicy, chleba ze smalcem, kołaczy. Wśród tegorocznych hi-
tów kulinarnych, które można było degustować należy wymienić 
m.in. żurek Marysi ze Skrudziny, grochówkę z Popowic, kwaśni-
cę gabońską, łazińską kapustkę ze śmietaną i koperkiem poda-
waną z kotletem, barcicką kapustę kiszoną z żeberkiem, mosz-
czenickie flaczki, ser kozi z Myślec oraz przysietnickie pierożki 
nadziewane. Ze słodszych przysmaków szczególnego spróbowa-
nia warte były przysietnickie babeczki z poziomkami oraz barcic-
kie ciasto drożdżowe. Przepisy na dwa smakołyki z tak bogatego 
menu zamieszczamy obok i zachęcamy do ich wypróbowania.  

W tym czasie na scenie zaprezentowali się Starosądeczanie 
w doskonałej formie, w dwóch występach, najpierw z muzyką, 
tańcem i śpiewem Lachów Sądeckich, później Górali Łąckich. 
Świetne występy miały kapele „Howernia” z Piwnicznej i „Kuźnic-
ka” z Łącka. Występowały dziecięce i młodzieżowe zespoły tań-
ca nowoczesnego z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultu-
ry w Starym Sączu. W ramach Lachowskiej Michy odbywała się 
także prezentacja projektu E-Powiat Nowosądecki, realizowane-
go przez powiat nowosądecki w partnerstwie z sądeckimi gmi-
nami „Komunikacja mieszkaniec – urząd”, którego celem jest 
modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Moż-
na było również oglądać wystawę zwierząt oraz siedzibę brac-
twa rycerskiego w budynku Centrum Kultury i Sztuki przy Rynku. 

Lachowska, pyszna Micha
 Weekend pełen atrakcji i wielkich emocji
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WYDARZEniA KULTURALnE

Tegoroczny Starosądecki Festi-
wal Muzyki Dawnej poświęcony 

będzie utrwalonym w muzyce daw-
nej metamorfozom. Czy mógłby 
Pan przybliżyć czytelnikom Kuriera, 
skąd wziął się pomysł na tegoroczną 
edycję?

Metamorfozy to raczej myśl prze-
wodnia, która może mieć nawet w od-
niesieniu do muzyki wiele znaczeń. 
Bywają w muzyce metamorfozy ga-
tunków i form muzycznych; bywają 
na przestrzeni wieków metamorfo-
zy instrumentów; same metamorfozy 
mogą być wreszcie tematem utworów 
muzycznych. To oczywiście tylko skró-
towe hasła. Odkrywanie rozmaitych 
poziomów przemian może być cieka-
wą formą intelektualnego odkrywania 
dzieł muzycznych; ale oczywiście naj-
ważniejsze jest to, że piękna muzyka 
oddziałuje na nasze emocje, wyzwala 
w nas to, co dobre i szlachetne -- i to 
jest chyba najistotniejsza metamorfo-
za, jaką może przynieść festiwal w Sta-
rym Sączu..

Czy może Pan doprecyzować termin 
„muzyka dawna”?

Termin "muzyka dawna" zmieniał 
gruntownie swoje znaczenie na prze-
strzeni wieków. W XVIII stuleciu, kiedy 
normą było granie muzyki "współcze-
snej", tworzonej na potrzeby konkret-
nych wykonań, muzyka "dawna" mo-
gła oznaczać np. kompozycje sprzed 
lat trzydziestu. W XX wieku powszech-
ne używanie tego terminu zaczęło się 
wiązać przede wszystkim z powrotem 
do wykonywania muzyki sprzed kilku 
stuleci na historycznych instrumen-
tach; wciąż jednak w domyśle było to 
średniowiecze, renesans lub barok, do 
tych epok bowiem zaczęto sięgać naj-

pierw. Stopniowo muzycy grający na 
historycznych instrumentach odkry-
li dla siebie klasycyzm i romantyzm: 
budowa, technika gry i brzmienie in-
strumentów epoki Beethovena czy 
Brahmsa były przecież inne od dwu-
dziestowiecznych. Tak znaczenie tego 
terminu zaczęło się rozszerzać i doszło 
już do granic znaczeniowego absurdu. 
Dziś nabrało raczej związku nie tyle z 
epokami, których dotyczy, ile właśnie z 
nurtem tzw. "historycznego wykonaw-
stwa", a więc z użyciem instrmentów i 
technik wykonawczych danego czasu. 
Nie powinno nas zatem dziwić, że na 
festiwalu muzyki dawnej pojawia się 
muzyka Schönberga, a raczej może 
nas tylko cieszyć, że mamy szansę 
odkryć, jak ta muzyka mogła brzmieć 
w czasach jej powstania, przed wpro-
wadzeniem metalowych strun do in-
strumentów smyczkowych i inwazją 
wszechobecnego vibrata jako normy 
kreowania dźwięku. 

Jakie premierowe wydarzenia arty-
styczne czekają na nas w tym roku? 

Festiwal otworzy występ belgijskiego 
zespołu wokalnego Vox Luminis, który 
od momentu powstania święci trium-
fy na europejskich scenach. Przed-
stawi on premierowe wykonanie cyklu 
Johanna Hermanna Scheina "Fonta-
na d'Israel": dwudziestu sześciu utwo-
rów do wybranych przez kompozytora 
i bardzo ekspresyjnie ujętych tekstów 
biblijnych. Bardzo znany polski zespół 
Concerto Polacco, prowadzony przez 
świetnego klawesynistę, organistę i dy-
rygenta Marka Toporowskiego wyko-
na po raz pierwszy "operę myśliwską" 
francuskiego kompozytora Marca-An-
toine'a Charpentiera "Actéon", której 
fabuła oparta jest na mitycznym epi-
zodzie z "Metamorfoz" Owidiusza. So-

liści Wrocławskiej Orkiestry Baroko-
wej zagrają dwa sekstety smyczkowe: 
rzadko wykonywaną transkrypcję VI 
Symfonii Beethovena oraz pierwsze w 
Polsce wykonanie na historycznych in-
strumentach słynnego "Verklärte Na-
cht" Arnolda Schönberga z roku 1899. 
Znakomita pianistka Viviana Sofronit-
sky wykona recital na pięciu kopiach 
różnych historycznych fortepianów: 
spektakularne widowisko, łączące bra-
wurowe interpretacje arcydzieł piani-
stycznych z niecodzienną lekcją prze-
mian fortepianu, który -- wydawałoby 
się -- wszyscy tak dobrze znamy. Na 
zakończenie zespół Harmonia Sacra 
przedstawi premierowe wykonanie pa-
syjnego cyklu "Membra Jesu nostri" 
Dietericha Buxtehudego.

Starosądecki Festiwal Muzyk Daw-
nej przyciąga miłośników muzyki z 
całej Polski, ale nie tylko. Zdarza-
ją się również bardziej przypadkowi 
turyści oraz osoby mniej „wtajemni-
czone”. Jakie koncerty poleciłby Pan 
mniej doświadczonym znawcom mu-
zyki dawnej?

Zdecydowanie nie chciałbym dzielić 
koncertów na te dla "wtajemiczonych" 
i te "łatwiejsze w odbiorze". Program 
festiwalu zawiera zarówno znane arcy-
dzieła, jak i utwory nieczęsto grywane, 
ale myślę, że bez względu na ten po-
dział królować będzie po prostu dobra 
muzyka w znakomitych wykonaniach. 
Zatem każdemu, bez względu na sto-
pień przygotowania, polecam wszyst-
ko, i wszystkich na festiwal gorąco 
zapraszam.

Metamorfozy piękna
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Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, jeden z  naj-
starszych festiwali muzyki dawnej w  Polsce, po raz 
36. rozbrzmiewać będzie w  Starym Sączu. O  tego-
rocznej edycji festiwalowej opowiada Marcin Szelest, 
dyrektor artystyczny Starosądeckiego Festiwalu Mu-
zyki Dawnej

36. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, 9-13 lipca 2014
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Spotkanie 
z przeszłością

Uczniowie klas pierwszych i dru-
gich Szkoły Podstawowej w Bar-
cicach brali udział w zajęciach 
warsztatowych przeprowadzo-
nych na terenie Miasteczka Gali-
cyjskiego w Nowym Sączu. 

Podczas spotkania dzieci po-
znały nową technikę ozdabiania 
jajek przy pomocy kolorowych 
wstążek i dodatków pasmante-
ryjnych. Ponadto dowiedziały się 
o zwyczajach i obrzędach tradycji 
wielkanocnej swoich przodków, 
które miały miejsce na terenie 
Sądecczyzny, a obecnie są nadal 
kultywowane. 

Po zajęciach praktycznych 
przewodnik oprowadził grupy po 
pracowniach rzemieślniczych mi-
nionego wieku, takich jak: foto-
graf, fryzjer, krawiec, garncarz, 
apteka sklep kolonialny, straż 
pożarna, poczta. Dzieci mogły 
też podziwiać wystawę rzeźb wy-
konanych w kamieniu lub drew-
nie przez twórców ludowych na-
szego regionu. Ta wycieczka była 
pouczającą lekcją historii o na-
szej Małej Ojczyźnie, w której ży-
jemy i w której chcielibyśmy żyć. 
(LC)
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W czerwcu swoją internetową premierę na YouTube miał oficjalny, 4 mi-
nutowy klip promujący tegoroczną edycję festiwalu Pannonica. W skocz-
nych rytmach utworu „Devla”,  tegorocznej gwiazdy festiwalowej, Bobana 
& Marko Markovič  Orchestra poznajemy niecodzienne przygody muzyków 
weselnej orkiestry dętej. Wszystko zdarzyło się albo zdarzyć się mogło tylko 
w Barcicach albo … na Bałkanach.

Pomysł na taką niecodzienną for-
mę promocji narodził się w głowie 

dyrektora Centrum Kultury i sztuki im. 
Ady sari, Wojciecha Knapika, którego 
w wideoklipie można zauważyć jako 
tajemniczego pszczelarza. Skromny-
mi środkami chcieliśmy wypromować 
sam Festiwal ale też i niezwykłe miej-
sce, jakim są Barcice. Chcemy w ten 
sposób zachęcić do uczestnictwa 
w Festiwalu, który odbędzie się już 
niebawem, bo w ostatnim tygodniu 
sierpnia, właśnie w Barcicach – doda-
je główny pomysłodawca.

Wszystko zaczęło się od spotkania 
informacyjnego, które zostało zorgani-
zowane przy pomocy Stowarzyszenia 
Barciczanie. W pracy nad klipem wzię-
ło udział łacznie około 60 osób: wo-
lontariuszy oraz mieszkańców Barcic 
i okolic. Scenariusz w pierwotnej wer-
sji był nico inny. W klipie miały przewi-
jać  się  barcicko  –  bałkańskie  sceny, 
ale  plany  popsuła  pogoda.  W  zapla-
nowanym  terminie  nastąpiło  załama-
nie  pogody  i musieliśmy  się  zmierzyć 
z dużą ilością wody. Tak więc zamiast 
planów mieliśmy prawdziwą szkołę im-
prowizacji. Mam nadzieję, że się udało 
– to taka promocja Barcic z przymru-
żeniem oka – dodaje Wojciech Knapik. 
Na filmie można zobaczyć Barciczanki 
w regionalnych strojach, Tamboruma-

jorki, a także czarną owcę klipu, czyli 
"nieznajomego" rowerzystę.

Cały zespół na planie filmowym 
bardzo dobrze się bawił. Pomimo 
nie najlepszej pogody dobre humo-
ry dopisywały. Każdy otrzymał zestaw 
maskujący w postaci wystrzałowych 
wąsów. Zdjęcia zostały wykonane 
w ekspresowym tempie, dwóch dni. 
Zespół „grał” w typowo męskim skła-
dzie: Justyna Liszkowska, Natalia Miś-
tak, Jakub Pajor, Wiesław Piotrowski, 
Andrzej Dłubacz, Marcin Marczyk oraz 
Rafał Pawlik – nawiasem mówiąc, był 
to jedyny prawdziwy reprezentant śro-
dowiska muzycznego w tym zespole. 
Dziękujemy  wszystkim  którzy  wzięli 
udział w pracy nad klipem w szczegól-
ności paniom i  uczestniczkom projek-
tu  "Pełnia. Włączanie seniorów w kul-
turę",  członkiniom  Stowarzyszenia 
Barciczanie,  chłopakom  ze  Screamo 
Trickz,  zespołowi  Starosądeczanie, 
studentom biorącym udział w progra-
mie  Erasmus  w  WSB  NLU  i  osobno 
każdej z osób, która uwierzyły, wbrew 
prognozom  pogody,  że  nie  poddamy 
się  i mimo przeszkód nakręcimy nasz 
pierwszy barcicko - bałkański teledysk 
– podsumowuje całą akcję Wojciech 
Knapik. Barcicko - bałkański teledysk 
można oglądnąć w Internecie:
http://youtu.be/hn3Enm67k1Q  (WW)

Bałkańskie Barcice
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Centrum Informacji Turystycznej w Starym Sączu poleca

Aktywnie po Starym Sączu i okolicy

Główne atrakcje Starego Sącza, 
to oczywiście zabytki, ale gru-

bo pomyliłby się ten, kto by na tym 
poprzestał! 

Stary Sącz swoją atrakcyjność tury-
styczną zawdzięcza również, a może 
przede wszystkim, wyjątkowemu po-
łożeniu:. w widłach dwóch najpięk-
niejszych rzek górskich (Dunajec 
i Poprad), w malowniczej Kotlinie Są-
deckiej i „objęciach” Beskidu Sądec-
kiego stanowiącego wciąż jeszcze 
naturalną enklawę przyrodniczo-kultu-
rową Karpat.

Tak więc mamy rzeki, równiny i góry 
w jednym miejscu i każdy, kto szuka 
aktywnego wypoczynku na łonie natu-
ry, na pewno znajdzie tu coś dla siebie.

Najnowsza realizowana inwestycja, 
a przy tym spora atrakcja turystyczna 
to platforma widokowa na Woli Kro-
guleckiej. Najlepiej dojechać lub dojść 
do niej niebieskim szlakiem turystycz-
nym z Barcic (po około 3 km, tuż przed 
ostatnimi zabudowaniami wsi nale-
ży skręcić w prawo, w drogę polną). 
Platforma o spiralnym kształcie góru-
je nad Doliną Popradu, rozpościerają 
się stąd wspaniałe widoki na Pasmo 
Radziejowej, rzekę Poprad, Kotlinę Są-
decką i odległy Beskid Wyspowy.

Równie piękne widoki, choć może 
z mniej spektakularnej konstrukcji ta-

rasu widokowego, można podziwiać 
już od zeszłego roku z  góry Parkowej. 
Dojście do tarasu widokowego z sta-
rosądeckiego rynku zajmie nam około 
20 minut. Jednak Miejska lub inaczej 
nazywając, Parkowa Góra, poza wido-
kami ma znacznie więcej do zaofero-
wania. Znajduje się tam wiata z grilo-
wiskiem oraz bardzo bogata sieć dróg 
i ścieżek. Na dłuższą wędrówkę lub 
wycieczkę rowerową szczególnie po-
lecana jest droga leśna do Gołkowic 
Dolnych. Droga ta dla poprawy orien-
tacji wymaga oznakowania, które gmi-
na Stary Sącz przygotowuje.

Prawdziwym hitem lata jest Park 
Wodny sTAWY, kąpielisko zlokalizo-
wane na terenie Dużego Stawu u zbie-
gu Dunajca i Popradu. Wstęp jest bez-
płatny, obiekt czynny jest w okresie 
letnim codziennie, w czasie dyżurów 
ratowników, w godzinach 10.00 – 20.00. 
Na terenie Dużego Stawu, poza kom-
pleksem Parku Wodnego, znajduje się 
bezpłatna wypożyczalnia sprzętu wod-
nego (rowerki wodne, kajaki, łódki). 
Do wypożyczenia sprzętu wymagana 
jest jednak pełnoletniość, a do wyko-
rzystania mamy max. godzinę czasu. 
Jest też coś dla wędkarzy - Łowisko 
Duży Staw udostępniane jest do ama-
torskiego połowu ryb. Udostępnieniu 
podlega Duży Staw z wyłączeniem te-
renu kąpieliska. Szczegółowe informa-

cje i regulamin na stronie www.wsta-
rymsaczu.pl.

Dla miłośników rowerów i spacerów 
godna polecenia jest trasa nad Po-
pradem, wkrótce ma ona zostać ozna-
kowana, ale już teraz jest przejezdna 
i dość łatwa w orientacji. Jej przebieg 
na odcinku od mostu drogowego nad 
Popradem do Parku Wodnego wyzna-
czają istniejące drogi leśne i grunto-
we, pomimo płaskiego terenu stan 
dróg nadaje się głównie dla rowerów 
górskich.

Z uwagi na bliskość rzek warto roz-
ważyć nieco bardziej wymagającą 
rozrywkę pt. spływ kajakowy. Szcze-
gólnie polecana tu może być rzeka 
Poprad, która poza podwyższonymi 
stanami wody, jest rzeka łatwą i bez-
pieczną. Jedyny trudniejszy momen-
tem na trasie spływu znajduje się wła-
śnie na wysokości Starego Sącza, Jest 
to bystrze, które gwarantuje nieco ad-
renaliny, nie jest to jednak wodospad, 
a jedynie niewielki uskok skalny, który 
każdy w gorszym bądź lepszym stylu 
jest w stanie pokonać. 

Na miłośników gór i długich wędró-
wek czeka Beskid Sądecki. Najpopu-
larniejszym i chyba również najciekaw-
szym szczytem jest Przehyba (1173 m 
n.p.m.). Znajduje się tam schronisko, 
a że noclegi zaczynają się już od 30 
zł, tak więc można rozważyć wyciecz-
kę dwudniową, z zachodem i wscho-
dem słońca oraz ogniskiem na Hali 
Przehyba. Najłatwiejszym i najszyb-
szym dojściem jest droga dojazdo-
wa do schroniska z Gabonia (czarny 
szlak narciarski – około 2 godz.). Nie 
jest to jednak typowy szlak beskidz-
ki, tylko droga asfaltowa, dlatego war-
to wybrać dłuższy, ale zdecydowanie 
bardziej ciekawy żółty szlak Papieski 
z Starego Sącza. Wyjście na Przehybę 
zajmie nam wtedy około 6 godzin, tak 
więc w tym przypadku trzeba pomy-
śleć o noclegu w schronisku.
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Siatkarki Popradu 
Stary Sącz awansowały 
do II ligi

MUKS Poprad Stary Sącz awan-
sował do II ligi piłki siatkowej 
kobiet. W rozgrywanym w Sta-
rogardzie Gdańskim turnieju fi-
nałowym o awans do II ligi Sta-
rosądeczanki wygrały ze Skrą 
Bełchatów i miejscowym APS 
Grupa Termetal. 

W turnieju finałowym starosą-
deczanki nie dały żadnych szans 
rywalkom z Bełchatowa oraz go-
spodyniom turnieju wygrywa-
jąc z nimi odpowiednio 3:0 i 3:1. 
Bezpośredni awans do II ligi z in-
nych grup finałowych uzyskały: 
MKS Mazovia Warszawa, Silesia 
Volley II MSK Mysłowice, AZS UR 
Rzeszów. 
-  Bardzo  obawialiśmy  się  tego 

wyjazdu - wspomina trener ze-
społu, Janusz Pasiut. Początek 
spotkania  był  bardzo  nerwowy. 
W drugim przewaga rywalek wy-
nosiła  pięć  punktów,  ale  w  tym 
właśnie  momencie  do  gry  włą-
czyła  się  Marta  Bogacka  ze 
wspaniałą  zagrywką,  dzięki  któ-
rej wyszliśmy na prowadzenie. 

- Awans do drugiej ligii to efekt 
kilku  lat ciężkiej  i cierpliwej pra-
cy  – podkreśla drugi trener, Ja-
kub Kaliciecki.  -  Pragnę  bardzo 
serdecznie  podziękować  zawod-
niczkom za zaangażowanie, pro-
fesjonalne  podejście  do  tre-
ningów  i  meczów.  Dziękujemy 
sponsorom, bez których ten suk-
ces nie byłby możliwy. Wspomo-
gli  nas:  Urząd Miejski w  Starym 
Sączu, Starostwo Powiatowe, fir-
my: Michalak – Trans, Zakład In-
stalacyjny  CSORICH,  „Raj”  Goł-
kowice,  Burowiec  Stary  Sącz, 
Deni–Bau GmbH, Pizzeria Chata 
Stary Sącz. 

Wielkie brawa dla całej drużyny 
i trenerów! (WW)
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W najbliższym czasie w Starym Sączu …
Małopolski Festiwal Smaku w Starym Sączu
20 lipca

Jubileuszowy, dziesiąty festiwal zago-
ści 20 lipca na Rynku w Starym Sączu. 
Trasa kulinarnych tradycji, atrakcji i nie-
spodzianek wiedzie od Wieliczki, przez 
Wadowice, Oświęcim, Tarnów, Miechów, 
Nowy Targ, Stary Sącz do Krakowa. Wiel-
ki finał odbędzie się na placu Wolnica 
w Krakowie w dniach 23-24 sierpnia.
 

Muzeum w Starym Sączu zaprasza

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza przygotowało do sezonu turystycznego 
swoje muzeum wydłużając godziny pracy. I tak, do końca września czynne będzie 
przez 6 dni w tygodniu tj. od wtorku do soboty od godziny 10.00 do 17.00 w niedzie-
lę od 10.00 do 15.00. Będzie można obejrzeć stałe wystawy: regionalną z  historią 
miasta, etnografią, II wojną światową, rzemiosłem, sztuką religijną od XVII do XIX 
wieku i izbą pamięci Ady Sari. To wszystko znajduje się na parterze zabytkowego 
„Domu na Dołkach” przy starosądeckim rynku, a na pietrze - ekspozycja poświę-
cona ks. Józefowi Tischnerowi: jego związki ze Starym Sączem, wystawa ks. Józef 
Tischner – życie i myśl oraz zrekonstruowany pokój ks. profesora z domu rodzi-
ców w Starym Sączu. Zwiedzaniu towarzyszy śpiew Ady Sari, a na pietrze odtwa-
rzane są starosądeckie kazania ks. Tischnera. 

Starosądecki Plener Malarski 

Zapraszamy na jedyne w swoim rodzaju wydarzenia artystyczne, w którym we-
zmą udział malarze z całego świata.
26 lipiec - happening uczestników na starosądeckim Rynku
29 lipiec godz. 19.00 - wernisaż prac uczestników Pleneru Malarskiego, Galeria 
pod Piątką.

 
Starosądecki Jarmark Rzemiosła
23-24 sierpień, starosądecki Rynek

Jarmark nawiązuje do wielowiekowej tradycji Starego Sącza. Na Jarmarku pre-
zentujemy rękodzieło i sposób jego wykonywania. Tradycyjnie już w imprezie weź-
mie udział ponad 100 rzemieślików. Wystąpią także zespoły regionalne i folkowe 
z naszego kraju oraz zaprzyjaźnionych miast na Słowacji i na Węgrzech. Dla gości 
zaplanowano poczęstunek: chleb wiejski z łopaty, podpłomyki, domowy smalec, 
kiszone ogórki, marynowane grzyby.

 
2. Pannonica Folk Festival 
28 - 30 sierpień, Barcice nad Popradem, w szczerym polu 

8 koncertów zespołów należących do czołówki sceny -etno, -folk z Polski, Serbii 
i Węgier. Niekwestionowaną gwiazdą tegorocznego festiwalu będzie serbski ze-
spół Boban & Marko Marković Orchestra. Poza tym zagrają: Besh-o-droM (Wę-
gry), Čači Vorba, Orkestar "Zlatna jabuka" (Serbia), Jazgot, Kapela Timingeriu , 
Kud Kruna (Serbia), Sokół Orkestar feat Maja Sokorowska & Paulina Bisztyga. 
Oprócz tego zapraszamy na „Guczodisko” w Stodole, warsztaty, filmy oraz wspól-
ne biesiadowanie. Bilety:49 zł/3 dni. (JL) 
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Pod patronatem Kuriera Starosądeckiego

FCB Escola Barcelona zwyciężyła 
w Starym Sączu

W dniach 7-8 czerwca stary 
sącz stał się piłkarską stolicą 

Polski. Do grodu św. Kingi zjecha-
ły najlepsi w kraju piłkarze urodze-
ni w 2004 roku. na starcie stawi-
ło się aż 240 zawodników z Polski, 
Ukrainy, Czech i słowacji. Łącznie 
na trzech, dobrze przygotowanych 
boiskach rozegrano 140 meczy, co 
stanowi 2.200 minut, czyli 36 go-
dzin gry non-stop. 

Mecze prowadziło dwunastu do-
brze przygotowanych sędziów odde-
legowanych przez OZPN w Nowym 
Sączu. Zawodnicy strzelili w sumie 
aż 459 bramek. Aby zapewnić odpo-
wiednią logistykę na boiskach, w bu-
dynku klubowym i całym kompleksie 
na rzecz turnieju pracowało łącznie 
40 ludzi. Blisko 200 piłkarzy wzię-
ło udział w konkursach indywidual-
nych, gdzie przygotowano dla nich 
po 6 konkurencji. Wypito 500 litrów 
wody Piwniczanka oraz 600 litrów 
przepysznych soków ze „Słonecznej 
Tłoczni”. Podczas zawodów zużyto 5 
tysięcy kubków jednorazowych. Mło-
dzi herosi rozegrali w sobotę po 9 
meczów, a w niedzielę dodatkowe 5. 
Łącznie każdy z nich miał w nogach 
206 lub 226 minut biegania, walki 
z przeciwnikiem, z ekstremalną tem-
peraturą i upałem, a chwilami z wła-
sną słabością. Ci, którzy towarzyszy-
li chłopcom szczerze doceniali ich 
wysiłek i wspierali ich niesamowicie. 
Nie można nie wspomnieć o niesa-
mowitych „Koroniarzach”, wspania-
li byli fani „Młodych Wilków”, bębny 
i trąbki zagrzewały rozśpiewanych 
akademików z FC Wrocław, głosy 
stracili kibice ŁKS-u i Zagłębia So-

snowiec Organizatorzy wyróżnili na-
grodami kilka grup kibicowskich, ale 
największe uznanie zdobyli kibice 
Beniaminka Krosno oraz FCB Barce-
lony – to kibice na złoty medal! 

Zwycięzcą IV Międzynarodowego 
Turnieju Sokolika została drużyna 
FCB Escola Barcelona, która w na-
grodę uda się na weekendowy pobyt 
do Hotelu ,,Perła Południa’’ w Rytrze 
oraz skorzysta z bezpłatnej zabawy 
w Parku Linowym ,,Ablandia’’. Dru-
gie miejsca wywalczyła Arka Gdy-
nia. Najniższy stopień podium zo-
stał przyznany FC Wrocław Academy. 
Momentami  przecieraliśmy  ze  zdu-
mienia  oczy  nie  wierząc,  że  w  tak 
młodym wieku można  poruszać  się 
po boisku z taką zwinności i gracją, 
prezentując tak dorosłą już umiejęt-
ność przeglądu pola i czucia gry, in-
tuicyjnego  ustawienia  się  do  piłki, 
zasłony  przed  rywalem.  A  do  tego 
nieprawdopodobne  zaangażowanie 
i  ambicja,  walka  o  każda  piłkę,  na 
każdym metrze boiska, twardo, mo-
mentami nawet zbyt ostro,  lecz bez 
złośliwości – podsumowuje turiej To-
masz Popiela, współorganizator. 

Podczas uroczystego zakończe-
nia turnieju nagrody i wyróżnienia 
wręczali znakomici goście: poseł na 
Sejm RP, Andrzej Czerwiński, bur-
mistrz Starego Sącza, Jacek Lelek, 
zastępca burmistrza Starego Sącza, 
Kazimierz Gizicki, Sławomir Szcze-
paniak, radny Starego Sącza, Antoni 
Ogórek, Prezes OZPN w Nowym Są-
czu, Mieczysław Gwiżdż, były zawod-
nik Sandecji Nowy Sącz oraz Wisły 
Kraków, ks. Marcin Kokoszka, dyrek-
tor Diecezjalnego Centrum Pielgrzy-
mowania ,,Opoka’’ w Starym Sączu. 

Z ramienia sponsorów turnieju na-
grody wręczyli: Alicja Mirek, dyrek-
tor Allianz Polska, oddział w Nowym 
Sączu, Teresa i Adam Stolarscy, Sam 
Chem, Wiesław Rutkowski, dyrektor 
Ośrodka Wypoczynkowego ,,Las Ve-
gas’’ z Barcic, Agnieszka Wójcik, 
prezes starosądeckiej firmy ,,Eco-
puf’’, Dorota Stolarska, właściciel-
ka Salonu Fryzjerskiego ,,Kreatiw’’ 
ze Starego Sącza, Beata Stolarska, 
właścicielka Drukarni ,,Starosądec-
ka’’, Krzysztof Pietrzak, współwła-
ściciel firmy ,,Magferum’’, Dariusz 
Hebda, wice prezes ,,Ablandia’’ Par-
ki Linowe, Wiesław Kosowski, dyrek-
tor Hotelu Perła Południa w Rytrze 
oraz gość specjalny Turnieju Sokoli-
ka, reprezentant Polski w piłce noż-
nej, Mateusz Klich.

Organizatorzy Turnieju składają 
serdeczne podziękowania za pomoc: 
Burmistrzom Starego Sącza Jackowi 
Lelkowi i Kazimierzowi Gizickiemu. 
Tegorocznymi Partnerami Turnieju 
były: Słoneczna Tłocznia, Ablandia 
Parki Linowe, Hotel Perła Południa, 
San-Klim, Konspol, Bogdański, Ra-
mex, Allianz, SHP Rolnik, Spółdziel-
nia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej, 
Sam-Chem, Remis, Rolbud, Lala-
Bus, Piwniczanka, Ecopuf, Pesmen-
pol, Magferum, Duo-Komis, Drukar-
nia Starosądecka, Salon fryzjerski 
Kreatiw, Sezam, Park M, AP Sport. 
Osobne podziękowania dla Stanisła-
wa Obrzuda za przygotowanie wspa-
niałej murawy oraz Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej z Barcic za odegranie 
hymnów narodowych. Impreza od 
samego początku odbywa się pod 
patronatem Kuriera Starosądckie-
go. (WW)
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LACHOWsKA MiCHA

ZEsPóŁ LAgUsHEDA Z KAUKAZU gOŚCinniE U sTAROsĄDECZAn
fot. WoJCIECH WALISZEWSKI

fot. MARCIN RoLA




