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Pierwsze, wolne wybory parlamentarne odbyły się 4 czerwca 1989 roku.
Niedługo potem ukazał się pierwszy numer Kuriera Starosądeckiego – czy
pamiętamy jeszcze te czasy?
Było szaro ale optymistycznie. Większość z nas żyła w nadziei, że długo oczekiwana wolność przyniesie nowe możliwości. Pokolenie osób urodzonych albo
dorastających po roku 1989, przyzwyczajone do otwartych granic i pełnych
sklepowych półek, może nie doceniać owoców transformacji. A jeszcze nie
tak dawno trzeba było odstać 4 godziny w kolejce aby dostać 2 kg słoniny.
W sklepach na półkach królowała musztarda, ocet oraz salceson zwany dla
hecy "cwaniakiem". Po kawałek prawdziwego mięsa trzeba było jechać na długą wycieczkę, ryzykując przy tym utratę "zdobyczy" podczas pierwszej lepszej
kontroli. Skończył się PRL, ale to nie oznacza, że raz na zawsze otrzymaliśmy wolność. Teraz mamy wprawdzie wolne wybory ale w głosowaniach bierze udział co drugi obywatel. Mamy ślimaka, który jest rybą i marchewki zdefiniowane jako owoce. Na wyżywienie i mieszkanie wydajemy 45% naszych
dochodów, podczas gdy przeciętny obywatel UE na żywność i mieszkanie wydaje 31% dochodów. W tym samym czasie na promowanie żywienia owadami
Unia Europejska wydaje 3 mln euro.
Minęło 25 lat, czyli ćwierć wieku. Czy żyje nam się lepiej? Kurier Starosądecki na pewno przez ten czas przeszedł wiele pozytywnych zmian, choć pewnie
też coś stracił. I tak podobnie jest z naszą wolnością, która również ma swoją cenę.
Wojciech Waliszewski

red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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Rada Miejska w Starym Sączu
7-9 sesje Rady Miejskiej

FOT.RYSZARD KUMOR

Zdecydowane "tak" dla Burmistrza

20

maja br. odbyło się 7. Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu. Podjęto ponad dwadzieścia
uchwał, w tym o dotacjach na prace
konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkach w gminie.
Sesję rozpoczęły zwyczajowe sprawozdania burmistrza Jacka Lelka i przewodniczącej rady Ewy Zielińskiej. W sprawozdaniu Burmistrza Starego Sącza za
okres od 27 kwietnia do 20 maja br.
była m.in. informacja o rozstrzygniętych
przetargach na remonty dróg (w tym do
przychodni zdrowia w Gołkowicach) i placów zabaw przy szkołach (dla oddziałów
przedszkolnych), działaniach na rzecz
przejęcia przez Gminę budynku w centrum miasta (po byłym komisariacie policji) z przeznaczeniem na lokum Ośrodka
Pomocy Społecznej, finalizacji budowy
boisk sportowych przy Gimnazjum w Starym Sączu, biblioteki w Gołkowicach,
przygotowaniach do oddania do użytku
wielofunkcyjnego "budynku oświatowego" w Popowicach, rozmowach z Sądeckim Zakładem Eksploatacji Kruszywa
w sprawie wymiany działek (ok. 8 ha)
w obszarze u ujścia Popradu do Dunajca
(stawy), przygotowaniach do utworzenia
w nieodległym terenie, wspólnie z Popradzkim Parkiem Krajobrazowym, ok.
9 ha strefy "użytku ekologicznego" (przystosowanej do rekreacyjnych spacerów),
rozpoczęciu przyłączania zabudowy indywidualnej do kanalizacji w Łazach Bie-

gonickich, a w perspektywie dwóch miesięcy Cyganowic, Barcic i oczyszczalni
„Wielki Wygon”.
8 czerwca br. w sali Sokoła odbyło
się 8. uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu z okazji XXV-lecia
Samorządu Terytorialnego, z udziałem
posłów na Sejm RP, radnych wojewódzkich i powiatowych, wszystkich burmistrzów Starego Sącza od 1990 r. oraz
radnych siedmiu kadencji. Rada przyjęła przez aklamację okolicznościową rezolucję z okazji XXV-lecia Samorządu
Terytorialnego. Przewodniczący kolejnych rad w Gminie przyznali medal i tytuł "Samorządowca 25-lecia" posłowi
Marianowi Cyconiowi, najdłużej sprawującemu urząd burmistrza Starego Sącza, honorowemu obywatelowi miasta.
– Samorząd to struktura, ale przede
wszystkim sztafeta ludzi, którzy dzięki
talentom, profesjonalizmowi, rzetelnej
pracy, odwadze w podejmowaniu trafnych decyzji wpływają na rozwój gminy
– mówił burmistrz Jacek Lelek. – Chcę
dziś uhonorować medalem 25-lecia
wszystkich radnych wybieranych do samorządu Gminy. Na awersie tego medalu widnieje zarys fragmentu miasta,
z klasztorem, a na rewersie św. Kinga,
patronka samorządowców w Polsce.
Pierwsze medale odebrali wybierani do
rady burmistrzowie: Maciej Szuflicki, Marian Cycoń i Marian Kuczaj, później obecni na sesji przewodniczący rady: Wie-

Redaktor naczelny:
Wojciech Waliszewski

e-mail: naczelny@kurier.stary.sacz.pl

Wydawca:
Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari w Starym Sączu
33-340 Stary Sącz, Rynek 5
tel. 18 4461641
e-mail: kurier@stary.sacz.pl
NAKŁAD: 1.500 ezgemplarzy

4

lipiec – sierpień 2015

Redaguje zespół: WOJCIECH
KNAPIK, JUSTYNA LISZKOWSKA
Współpraca: RYSZARD KUMOR,
KINGA BEDNARCZYK-ZBOROWSKA
ORAZ INNI
Opracowanie graficzne DTP:
MEMOART, UL. LWOWSKA 41,
33-300 NOWY SĄCZ
e-mail: info@memoart.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
zamieszczanych reklam.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie
prawo do edycji nadsyłanych materiałów.
ZDJĘCIE NA PIERWSZEJ STRONIE WYKONAŁ JANUSZ BOBREK, sadeczanin.info

sław Śledź, Jan Gomółka, Jerzy Górka,
Marian Lis, Kazimierz Gizicki, Ewa Zielińska. Głos w czasie sesji zabierali także: poseł Andrzej Romanek, wielokrotny
radny, członek zarządu miast i przewodniczący rady Marian Lis, członek zarządu
województwa, były wicemarszałek Leszek Zegzda, najmłodszy radny wybrany
do samorządu Gminy w 1990 r. i obecny
radny Mirosław Garbacz. Wszyscy zgromadzeni na uroczystym posiedzeniu minutą ciszy upamiętnili nieżyjących już
radnych, w tym byłego przewodniczącego Andrzeja Czerpaka.
22 czerwca br. odbyła się 9. sesja
Rady Miejskiej w Starym Sączu, podczas której została podjęta uchwała
o udzieleniu absolutorium burmistrzowi
Jackowi Lelkowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu Gminy Stary Sącz. Za
uchwałą organu przedstawicielskiego
uznającą na podstawie sprawozdania
prawidłowość działalności finansowej
organu wykonawczego (po odczytaniu
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
o wykonaniu budżetu za 2014 r., zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i odczytaniu opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej) głosowali prawie wszyscy radni obecni na sesji, tylko jedna osoba wstrzymała się od
głosu.
Wcześniej odbyły się: obszerna prezentacja z okresu między sesjami,
przedstawiona przez Burmistrza Starego Sącza, a następnie sprawozdanie
Przewodniczącej Rady Miejskiej. Później dwa dość obszerne punkty porządku obrad: interpelacje radnych oraz zapytania sołtysów i przewodniczących
osiedli. Rada podjęła na tej sesji dwadzieścia jeden uchwał. Z zaproszenia
na dziewiątą sesję skorzystali m.in. senator RP Stanisław Kogut oraz radni powiatowi Jan Gomółka i Wojciech Nalepa. (RK)

Liczba, która cieszy

7.971.000 zł
Tyle wynosi wartość obecnie realizowanych inwestycji drogowych w Gminie Stary Sącz.
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To nie jedyne tegoroczne wyróżnienie.
Stary Sącz zajął także drugie miejsce
w ogólnej klasyfikacji Aktywność Gmin
oraz czwarte miejsce w kategorii Generowanie Dochodów. Jednak najbardziej
cieszy wyróżnienie pierwszym miejscem w kategorii Aktywność Inwestycyjna Gminy. Na tak dobry wynik wpłynęły bardzo wysokie wskaźniki wydatków
majątkowych, które obejmują wydatki inwestycyjne i jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji konkretnych inwestycji. W przypadku Gminy Stary Sącz chodziło głównie o inwestycje w transport,
oświatę, gospodarkę mieszkaniową,
a także o aktywność gminy w pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych.
Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii Aktywność Inwestycyjna Gminy odebrał burmistrz Jacek Lelek z rąk wiceministra Marka Wójcika.
– Dla mnie i moich współpracowników,
którzy przyczynili się do bardzo dobrego wyniku aktywności inwestycyjnej
Gminy, jest to wspaniała wiadomość,

z której się niezmiernie cieszymy. Ranking przeprowadzony przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową jest matematycznym obliczeniem wyników
finansowych Gmin i dla mnie – jako
matematyka – daje to satysfakcję z wykonanej w 2014 roku pracy. To także
efekt ciężkiej pracy całego zespołu moich współpracowników z burmistrzem
Kazimierzem Gizickim na czele. Dziękuję również Ewie Zielińskiej przewodniczącej Rady Miejskiej, całej Radzie
Miejskiej oraz pracownikom Urzędu za
dobrze wykonaną pracę, która została
zauważona przez niezależną uczelnię
wyższą. Czekamy teraz, aby dołączyli
do nas przedsiębiorcy wraz ze swoimi
inwestycjami, tworzącymi nowe, dobre
miejsca pracy – skomentował wyniki
Jacek Lelek.
Wiceburmistrz Kazimierz Gizicki odbierał nagrodę za zajęcie II miejsca
w ogólnej klasyfikacji rankingu. – Niezmiernie się cieszymy z zajęcia tak wysokiego miejsca w rankingu. Zdobycie
drugiego miejsca to efekt wysokich wydatków inwestycyjnych przy zerowym
zadłużeniu. Spłaciliśmy milion pożyczek i zaciągnęliśmy milion kredytu.
Cieszę się także, że dostrzeżono nasze
aktywne starania o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. IV miejsce w rankingu Generowanie Dochodów ukazuje
efekt pozyskanych środków na inwestycje: 7,6 mln oraz nadwyżka operacyjna
9,6 mln, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
– podkreślił wiceburmistrz Kazimierz
Gizicki. (WW)

A to ciekawe...

Święto Dziękczynienia
w Warszawie
7 czerwca br. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie – Wilanowie
obchodzone było Święto Dziękczynienia. Msza święta odbyła się w południe przy Świątyni Opatrzności Bożej.
Po mszy, jak w latach poprzednich, wszyscy mogli zapoznać się z postępami prac

24 czerwca br. włodarze Nowego
i Starego Sącza spotkali się w grodzie Kingi, aby omówić i ustalić zakres projektu komplementarnego przygotowywanego do naboru
w obszarze „Niskoemisyjny transport miejski” – finansowej perspektywy unijnej 2014 - 2020.

fot. RYSZARD KUMOR

fot. JANUSZ BOBREK

Według rankingu Oceny Aktywności Inwestycyjnej Gmin Subregionu
Sądeckiego w 2014 roku najlepszą gminą spośród 39 gmin z powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego jest Stary Sącz. Tak
dobra nota wystawiona przez zespół ekonomistów pod kierownictwem prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza, przy współpracy z Regionalną
Izbą Obrachunkową w Krakowie potwierdza gospodarność oraz dalekowzroczność obecnych włodarzy Gminy.

Wspólny projekt
inwestycyjny Nowego
i Starego Sącza

W ramach projektu Gmina Stary
Sącz chce wybudować tzw. park &
ride z centrum obsługi pasażerów
przy ul. Pod Ogrodami, natomiast
Miasto Nowy Sącz planuje zakupić
nowe autobusy komunikacji miejskiej (obsługującej także sąsiedzkie gminy). Obecnie trwają prace
koncepcyjne i projektowe. Wspólny
wniosek jest przygotowywany do naboru na 2016 rok.
Warto dodać, że również niedawno
Burmistrz Starego Sącza wpólnie
z Prezydentem Nowego Sącza Ryszardem Nowakiem, starostą nowosądeckim Markiem Pławiakiem,
oraz wójtami Chełmca, Podegrodzia, Łososiny Dolnej oraz Łącka
podpisali porozumienie o współpracy przy realizacji inwestycji drogowych, głównie dotyczących realizacji
nowego połączenia drogowego Doliną Dunajca oraz drogi Nowy Sącz –
Chełmiec – Brzezna. (WW)

w Świątyni Opatrzności Bożej. Na zaproszenie kardynała Kazimierza Nycza skierowane do Miast Papieskich, z Gminy Stary
Sącz w uroczystości brały udział delegacje stowarzyszeń z Barcic, Gabonia,
Łazów Biegonickich, Myślca, Popowic
i Przysietnicy. Władze samorządowe
reprezentowali: Ewa Zielińska, przewodnicząca Rady Miejskiej i Kazimierz
Gizicki, zastępca burmistrza Starego Sącza, który pojawił się w tradycyjnym stroju
lachowskim. (WW)

fot. ARCHIWUM UMiG

Gmina Stary Sącz wyróżniona
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Ostatnie tygodnie to czas finalnych prac nad różnymi
ustawami i projektami. Parlament na ostatnich posiedzeniach przyjął między innymi zmiany w administracji
podatkowej, dzięki którym będzie ona bardziej przyjazna dla obywateli i przedsiębiorców. Sejm przyjął także np. przepisy umożliwiające kontynuację informatyzacji sądowych spraw cywilnych. Izba zwiększyła również
ochronę najcenniejszych dóbr kultury oraz uchwaliła regulacje podnoszące strażakom PSP dodatki za długoletnią służbę. Gminy zapłacą mniej za oświetlenie dróg –
część kosztów przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Przewiduje to nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne. Nowe przepisy
ograniczają obowiązek finansowania oświetlenia dróg przez gminy, a koszty dzielą między te samorządy a zarządcę dróg krajowych – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Obowiązek wnoszenia opłat
za oświetlenie dróg ekspresowych i autostrad przebiegających przez teren
danej gminy oraz odcinków innych dróg krajowych na terenach niezabudowanych przejmie GDDKiA. W głosowaniach Izba zdecydowała również m.in.
o wprowadzeniu ułatwień dla małych firm w prowadzeniu rachunkowości,
oraz, co wydaje mi się bardzo istotne, o wydłużeniu ważności tzw. decyzji środowiskowych, dzięki czemu sprawniej będą przebiegać inwestycje
drogowe.
Z kolei propozycje rządu to między innymi 100 tysięcy nowych miejsc
pracy dla młodych Polaków już w 2016 r. Będzie to możliwe dzięki Narodowemu Programowi Praca dla Młodych. Kluby PO i PSL złożyły do laski
marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia, który umożliwi jego realizację. To szansa na stałe zatrudnienie, na pracę na
etacie. Z programu będą mogli skorzystać w pierwszej kolejności absolwenci szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i wyższych, którzy szukają
pracy i nie ukończyli jeszcze 30 lat. To w sumie ponad 100 tys. osób, które otrzymają gwarancję dwuletniego zatrudnienia już w 2016 roku. Młodzi
ludzie sami będą mogli wybrać pracodawcę. Zachętą do ich zatrudnienia
będzie comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej (wraz ze wszystkimi składkami i podatkiem) przez pierwszy
rok. W zamian firma zobowiąże się do utrzymania miejsca pracy przez co
najmniej kolejne 12 miesięcy. W sumie pracodawca będzie mógł otrzymać
nawet ponad 26 tys. zł dofinansowania.
Inną bardzo ciekawą propozycją jest Program „Senior-WIGOR” – dedykowany dla osób powyżej 60-go roku życia, które nie są już aktywne zawodowo. Głównym celem Programu jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz aktywizacji społecznej. Program ma
zapewnić m.in. odpowiednią ofertę opiekuńczą, kulturalno-oświatową,
edukacyjną czy sportowo-rekreacyjną. Efektem programu będzie poprawa jakości życia seniorów, większe poczucie bezpieczeństwa i aktywniejsze spędzanie wolnego czasu oraz większe zaangażowanie w działania na
rzecz środowiska lokalnego. Seniorzy znajdą w nich także fachową opiekę,
w tym będą mogli skorzystać z terapii zajęciowej i rehabilitacji.
Program polegać będzie na dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju bądź utworzeniu na ich terenie Dziennych Domów „Senior-WIGOR”. W udziale w Programie preferowane będą oferty, które obejmą
gminy charakteryzujące się niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów. W 2015 roku na Program rząd przeznaczy 30 mln zł, zaś do 2020
roku kwota ta ma wynieść 370 mln zł, co pozwoli na uruchomienie i doposażenie w sumie około 1200 placówek.
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Spotkania młodzieży
16 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie młodzieży szkół im. Jana Pawła II przy Ołtarzu Papieskim w Starym
Sączu. Natomiast w Sokole odbyło się
spotkanie z uczniami na temat bezpieczeństwa przed wakacjami.

FOT.RYSZARD KUMOR

Z ławy poselskiej...

U

roczystość szkół papieskich, którą organizują szkoły Zespołu
Szkół w Gołkowicach rozpoczęła się
spotkaniem z Burmistrzem Starego
Sącza przed Bramą Seklerską, a później tradycyjnie pomaszerowano do
Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania na mszę świętą. Natomiast na
spotkaniu w Sokole omawiano zagadnienia związane z bezpieczeństwem
dzieci i młodzieży w czasie wakacji.
Organizatorami byli: Komendant Policji w Starym Sączu oraz Burmistrz
Starego Sącza. Uczestniczyło w niej
ok. 200 uczniów klas 4 – 6 ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu
oraz uczniowie Zespołu szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach. Na spotkaniu omawiano m.in.
niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, zagrożenia pożarowe, niebezpieczeństwa w lesie, górach i nad wodą.
W spotkaniu z młodzieżą szkolną
uczestniczyli burmistrz Jacek Lelek,
starosądecki komendant policji kom.
Krzysztof Pawlak, brygadier sądeckiej
PSP Marian Marszałek, strażnik leśny
Nadleśnictwa Stary Sącz Wiesław Kulak, prezes Sądeckiego WOPR Dariusz
Gerhart, naczelnik krynickiego GOPR
Michał Słaboń, bryg. Marian Marszałek z Państwowej Straży Pożarnej. Pokazywano ciekawe prezentacje i filmiki edukacyjne. Uczniowie zadawali
ciekawe pytania związane z bezpieczeństwem, na które zostały udzielone odpowiedzi przez zaproszonych
gości. – Co roku będą organizowane
takie spotkania dotyczące bezpiecznych wakacji dla uczniów pozostałych
szkół. To bardzo ważne i potrzebne
spotkania – deklaruje Barbara Porębska, dyrektor Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu. (WW)

Głos młodzieży o środowisku naturalnym,
roli radnego oraz obiegu informacji

fot. RYSZARD KUMOR

12 maja w starosądeckim Sokole odbyła się debata „Głos ma młodzież” z udziałem uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych. W dyskusji uczestniczyli: burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zielińska oraz Andrzej Stawiarski.

S

potkanie, którego głównym animatorem jest Renata Burchel,
dyr. Gimnazjum w Gołkowicach
odbyło się już po raz trzeci. Prowadziła
je Beata Skoczeń, a nad prezentacjami medialnymi czuwał Marek Macko
(nauczyciele w szkole w Gołkowicach).
Debata miała trzy wątki: I. Jak przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza? Czy według ciebie działania
Gminy na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego są poprawne?
II. Radny – przedstawiciel środowiska
lokalnego. W jaki sposób radni angażują się w rozwiązywanie problemów
lokalnej społeczności? III. Przepływ

informacji i sposoby rozpowszechniania ich na terenie gminy. W jaki sposób ważne informacje docierają do
mieszkańców?
Uczestnicy spotkania mieli okazję
obejrzeć ciekawe prezentacje i wysłuchać interesującej dyskusji.
Młodzież dobrze postrzega realizacje
zadań, którymi zajmuje się samorząd
gminy, docenia zmiany, ale też wnosi
uwagi i propozycje kolejnych zmian,
wynikających z opisu ankiet wypełnianych przez mieszkańców. Uczniowie
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
znakomicie dostrzegają znaczenie
dbałości o środowisko naturalne dla
funkcjonowania gminy, wagę walki
z zanieczyszczaniem powietrza (bardzo ostatnio nagłaśnianej w lokalnych
mediach). Opisują, czego oczekują
mieszkańcy od swoich przedstawicieli w samorządzie. Wiedzą o środkach,
sposobach i możliwościach przekazywania i korzystania z informacji do
mieszkańców.
W czasie debaty rozmawiano również
o ewentualnym powołaniu gminnej
rady młodzieżowej o charakterze kon-

sultacyjnym. Burmistrz Jacek Lelek
dziękował organizatorom za kolejne
dobrze przygotowane spotkanie z młodymi mieszkańcami gminy, których zachęcał do dalszej wnikliwej obserwacji
otoczenia, wyrażania opinii, zadawania pytań.
Na zakończenie odbyło się podsumowanie konkursu wiążącego się z debatą. Wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy, autorom wyróżnionych prac
wręczono drobne upominki, a autorom
najlepiej ocenionych prac – tablety
ufundowane przez Burmistrza Starego
Sącza. Otrzymali je: Magdalena Tokarczyk (Gimnazjum w Barcicach), Alicja
Pawlik (Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu), Dominika Zagórowska
i Wiktoria Wnęk (Gimnazjum w Gołkowicach). Wyróżnieni zostali też nauczyciele autorów prezentacji.
Wszyscy uczestnicy trzeciej starosądeckiej debaty „Głos ma młodzież” zostali zaproszeni przez Burmistrza na
wycieczkę pod koniec roku szkolnego
do Krakowa, ze zwiedzaniem Muzeum
Armii Krajowej oraz wizytą w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. (RK)

fot. ARCHIWUM SZKOŁY

DNI POLSKO-WĘGIERSKIE
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu
Dwie
złączone
dłonie w kształcie serca kolorami przypominające flagę Polski
i Węgier to tegoroczny
symbol
p o l s k o - w ę g i e rskiej przyjaźni,
który
towarzyszył starosądeckim obchodom
DNI POLSKO-WĘGIERSKICH w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera. Pomysłodawcą takiego symbolu, który w metaforyczny sposób
odzwierciedla sens wydarzenia, był Michał Janczak,
uczeń klasy III TŻ, a autorem ostatecznej wersji plakatu, który ozdobił korytarze szkoły absolwent Technikum Informatycznego, Daniel Słowik. DNI POLSKO-WĘGIERSKIE zostały przygotowane przez nauczycieli

języka angielskiego: Beatę Damasiewicz, Annę Dudę,
Annę Mazur, Dominikę Olech oraz Karolinę Puściznę,
a także nauczyciela przedmiotów zawodowych Grzegorza Skalskiego.
Zwieńczeniem tegorocznych DNI POLSKO-WĘGIERSKICH było zaproszenie młodzieży z Dunakeszi do nietypowego konkursu o Starym Sączu przygotowanego
przez Karolinę Puściznę, nauczyciela języka angielskiego w ZSP w Starym Sączu. Każdy uczeń z Węgier
otrzymał pakiet materiałów informacyjnych na temat
zabytków i historii Starego Sącza w języku angielskim,
a także specjalnie przygotowane na tę okazję karty pracy do wypełnienia w autokarze w drodze powrotnej na
Węgry. Nie zabrakło pytań na temat wspólnych polsko-węgierskich korzeni, które nietrudno odkryć spacerując po Starym Sączu. Uroczystość wręczenia nagród
w tym konkursie odbędzie się jesienią podczas rewizyty młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dunakeszi. (red)
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Przegląd inwestycji

FOT. UMiG

W Nawojowej odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego
w lekkoatletyce szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach wzięło udział
170 uczniów z 9 szkół średnich pod
patronatem starosty nowosądeckiego Marka Pławiaka.
W imprezie wystartowały zespoły
z Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu. Zawodnicy rywalizowali w biegu
na 100 i 400 m, skoku w dal, skoku wzwyż, pchnięciu kulą, biegu na
800 m (dziewczęta), biegu na 1500
m (chłopcy) oraz w sztafecie 4x100
m. Reprezentanci sportowi Starego
Sącza bardzo dobrze wypadli na mistrzostwach, uzyskując dobre wyniki,
zwłaszcza w biegach dziewcząt. Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego
w klasyfikacji drużynowej szkół w kategorii dziewcząt zdobył Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu. Zwycięzcy zawodów lekkoatletycznych zostali nagrodzeni medalami, pucharami i dyplomami. Poniżej
prezentujemy najlepsze wyniki z życzeniami dalszych sukcesów sportowych! Wyniki indywidualne:
Bieg na 100 m – dziewczęta:
1 miejsce: Agnieszka Kurzeja – ZSP
Stary Sącz – 13,46
Bieg na 400 m – dziewczęta:
1 miejsce: Katarzyna Owsianka –
ZSP Stary Sącz – 01:09,98
2 miejsce: Klaudia Lizoń – LO Stary
Sącz – 01:10,39
3 miejsce: Paulina Bugajska
– LO Stary Sącz – 01:11,22
Skok w dal – dziewczęta:
1 miejsce: Agnieszka Kurzeja – ZSP
Stary Sącz – 4,48
Skok wzwyż – dziewczęta:
1 miejsce: Paulina Bugajska
– LO Stary Sącz – 1,25
Skok wzwyż – chłopcy:
1 miejsce: Przemysław Urasiński
– LO Stary Sącz – 1,57
Pchnięcie kulą – dziewczęta:
1 miejsce: Joanna Florian – LO Stary
Sącz – 8,05
Bieg na 800 m – dziewczęta:
3 miejsce: Paulina Kołbon – ZSP Stary Sącz – 02:57,78
Bieg na 1500 m – chłopcy:
3 miejsce: Daniel Kurowski – LO Stary Sącz – 04:41,15
Sztafeta 4 x 100 m – dziewczęta:
3 miejsce: ZSP Stary Sącz –01:03,15
(red)

Inwestycje w Gminie ruszyły pełną parą. Na drogach realizowane są remonty i modernizacje. Remontowane są następujące ulice w Starym Sączu: ul.
Cesarczyka – wartość inwestycji to 625 tys. zł., ul. Węgierska – 6 mln zł, Gaboń Wilkówka – 135 tys. zł., Gaboń Opalana – 587 tys. zł., Barcice Facimiech
- 138 tys. zł., Popowice Do Bielaków – 486 tys. zł.
ozpoczęły się także następujące prace zabezpieczające: Osuwisko w Moszczenicy Niżnej, Na Glinik – wartość prac to 676 tys. zł. Na rozstrzygnięcie
przetargu czeka osuwisko w Popowicach. Trwają prace budowy placów zabaw
w Barcicach Dolnych, Przysietnicy, Moszczenicy Niżnej, Gołkowicach – wartość
zadań to 334 tys. zł. Równolegle zakończył się I etap Kanalizacji i Wodociągu
w Przysietnicy o wartości 3,2 mln zł., przygotowywane są dokumenty do pozwolenia na budowę kanalizacji ul. Piłsudskiego, ul. Partyzantów. W trakcie przygotowania zadania do przetargu jest droga Na Koniów w Przysietnicy oraz droga Do
Krzyża w Barcicach. Na powyższe zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 9 mln złotych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Ministerstwa Sportu i Turystyki. (WW)

R

Nowe wielofunkcyjne boisko sportowe

fot. UMIG

Mistrzostwa na medal

Zakończyły się prace modernizacyjne kompleksu Boisk Sportowych przy Gimnazjum w Starym
Sączu o wartości 436 tys. zł, z czego 105 tys. to dotacja, jaką Gmina pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach inwestycji powstało nowe
boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i nożnej z nawierzchnią poliuretanową i wyposażeniem sportowym;
ogrodzony kort tenisowy, boisko do
siatkówki boisko do koszykówki oraz
skocznia w dal. (WW)

Jubileusz najstarszej gazety samorządowej

25 lat razem
W

czerwcu tego roku na starosądeckim Rynku, razem z Patrycją Markowską obchodziliśmy 25–lecie istnienia samorządności. Z rocznicą tą łączy
się także historia Kuriera Starosądeckiego, która rozpoczęła się prawie równolegle, bo dwa miesiące po pierwszych
samorządowych wyborach w 1990
roku.
Pierwszy numer został wydany 15 lipca 1990 roku. Ówczesny, ośmioosobowy zespół redakcyjny pod kierunkiem
Antoniego Wnęka, dyrektora Biblioteki
Publicznej w Starym Sączu został oficjalnie powołany w marcu 1991 r. zarządzeniem burmistrza Macieja Szuflickiego. Biblioteka, która była pierwszym wydawcą
gazety, zarejestrowała ją w ówczesnym
Sądzie Wojewódzkim w Nowym Sączu
w czerwcu 1991 r. W lutym 1992 roku,
wkrótce po śmierci dyrektora Biblioteki,
kierowanie zespołem redakcyjnym zostało powierzone Elżbiecie Pietruch, dyr. Zespołu Placówek Społeczno-Kulturalnych
w Starym Sączu. Po ponad trzyletnim
kierowaniu zespołem redakcyjnym przez
Elżbietę Pietruch, funkcję redaktora naczelnego w roku 1995 objął Ryszard Kumor, który sprawował ją nieprzerwanie
do roku 2010. Do dzisiaj współpracuje
on z Kurierem Starosądeckim w nieco
mniejszym zakresie, z uwagi na inne obowiązki. Obecnym, czwartym redaktorem
naczelnym Kuriera Starosądeckiego jest
autor niniejszego artykułu, Wojciech Waliszewski, a sam zespół redakcyjny z powodów ekonomicznych skurczył się do
trzech osób.
Pierwsze czterostronicowe numery
były pisane na maszynie, ręcznie ozdabiane grafiką i kserowane. Później gazeta była formatowana na komputerze
i drukowana, przez następnych kilka lat
ponownie kserowana. – Mieliśmy najnowocześniejszą w tamtym czasie czterokolorową (!) japońską kserokopiarkę,
którą operowali: Franciszek Wolak, później Marysia Zygmunt – wspomina Ryszard Kumor. Po kilku latach czasopismo
powróciło do profesjonalnej drukarni i zaczęło być wydawane z okładką w pełnym
kolorze na kredowym papierze.
Od samego początku Kurier Starosądecki był miesięcznikiem (obecnie jest
dwumiesięcznikiem), ale ukazywały się
też numery łączone, często raz na dwa,
czasem trzy miesiące. Nakład był różny,
kilkaset do tysiąca egzemplarzy, były też
okazjonalne wydania dwu- i trzykrotnie

większe. Od 1992 roku redakcja mieściła się w kamienicy nr 5 przy Rynku,
siedzibie ZPSK, później przekształconego w Gminny Ośrodek Kultury, a jeszcze później w Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari (kolejnych wydawców Kuriera). Warto dodać, że ze strony władz
samorządowych, które pośrednio finansowały Kuriera, nie było żadnych nacisków czy prób narzucania redakcyjnej linii. Na łamach Kuriera Starosądeckiego
były m.in. rubryki z informacjami o pracy
Rady Miejskiej oraz działalności Urzędu
Miejskiego, ale zawsze redakcja czasopisma cieszyła się pełną autonomią.
– Wspominając minione lata myślę
przede wszystkim o ludziach. Elżbiecie
Pietruch, z którą zaczynałem tę przygodę. Naszych zmaganiach z siermiężnymi komputerami i drukarkami czy
archaicznym z dzisiejszego punktu widzenia edytorem tekstu. Oczekiwaniu
na wywołanie zdjęć z małoobrazkowego aparatu fotograficznego. Ale też entuzjastycznej atmosferze. Byliśmy zachłyśnięci wolnością, przecież jeszcze
do kwietnia 1990 roku w Polsce panowała cenzura, ingerująca nawet w treść
nekrologów. Danusi Sułkowskiej, z którą gazetę redagowałem najdłużej. Dzięki niej wprowadziliśmy poezję i prezentowaliśmy sądeckich twórców, w tym
wszystkich poetów Klubu Literackiego
„Sądecczyzna”, publikowaliśmy powieści w odcinkach i rozprawy krytyczne, po
prostu nadaliśmy Kurierowi literackiego blasku. Nieżyjącym Edmundzie Wojnarowskim –jak sam mówił: "przyjacielu
Kuriera" - językoznawcy, fantastycznym
bajkopisarzu i kabareciarzu, wielkiej postaci śląskiego radia, który publikował
m.in. nadzwyczajne „Starosądeckie wyczulenia”. Bogdanie Jamińskim, który
pomógł nam w opanowaniu Internetu.
Nasze czasopismo było jednym z kilku
pierwszych w kraju, które pojawiły się
w Internecie (najpierw winieta i część
artykułów, wkrótce całe wydanie). Publikowaliśmy teksty poety i krytyka prof.
Ignacego J. Fiuta, wiersze i recenzje
dra Wojciecha Kudyby. Wspomnieniami
dzielili się z nami śp. Jan Gryźlak, pionier
organizacji sporu wiejskiego w Polsce
i Karolina „Karolinka” Jurecka, publicystka i działaczka polonijna z Londynu. Do
Kuriera pisała Kasia Zielińska, wówczas
licealistka, pisał uznany w świecie prof.
inż. Józef Wojnarowski (brat Mundka),
a także śp. mec. Antoni Radecki – dodaje Ryszard Kumor. (WW)

Ryszarda Kumora – najdłużej
pełniącego funkcję
redaktora naczelnego
Kuriera Starosądeckiego
Które wydanie Kuriera Starosądeckiego pamiętasz najbardziej?
Trudny wybór. Kurier był zawsze
obecny przy najważniejszych wydarzeniach, radosnych – jak przygotowania i sama wizyta Jana Pawła II,
staraniach o ustanowienie św. Kingi patronką samorządowców w Polsce, otwieraniu zmieniających wizerunek gminy obiektów użyteczności
publicznej, rocznicowych edycji markowego Festiwalu Muzyki Dawnej,
ale też dramatycznych – jak klęski żywiołowe nawiedzające gminę. Niech to będzie numer po jubileuszu 750-lecia miasta, ze względu
na nadzwyczajną rangę i dlatego, że
było to wydanie w całości kolorowe.
Czy w dobie obecnej cyfryzacji wydawnictwa papierowe mają sens?
Informacje i aktualności, które były
domeną gazet przeniosły się do Internetu. Druk w mojej opinii zmierza ku końcowi. Czasopisma jeszcze
mają sens, dopóki są ludzie chcący
je robić i ludzie chcący je czytać.
Jakich porad udzieliłbyś młodym
dziennikarzom?
Zachęcam do czytania czegokolwiek pobudzającego wyobraźnię. To,
co człowiek ma najcenniejszego, jak
pisał Albert Einstein, to nie wiedza,
ale wyobraźnia, bo tylko ona jest
nieograniczona. (WW)
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WIEŚCI ZE SZKÓŁ
Dzień Otwarty dla szóstoklasistów

Jakie wybrać gimnazjum?
Wychodząc naprzeciw obawom i wątpliwościom edukacyjnym przyszłych gimnazjalistów, starosądeckie
Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego przy ul. I. Daszyńskiego 23 przygotowało "dzień otwarty". Zaproszeni szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera wraz z opiekunami pojawili się w gimnazjum, aby poznać szkołę i, jak się później okazało, odbyć pełną niespodzianek "wycieczkę".

FOT. A.Obrzud

Jolanta Bochniarz

W

izyta w bibliotece
i centrum
multimedialnym rozpoczęła
"ciekawą
podróż". Tutaj p. H.
Madziar nadmieniła
kilka słów o bogatej historii placówki, a także zapoznała z patronem
szkoły Juliuszem
Słowackim. Opowiedziała też
o osiągnięciach gimnazjalistów w różnych konkursach: przedmiotowych, sportowych, plastycznych, teatralnych, literackich
i recytatorskich, których dowodem są liczne dyplomy i wyróżnienia zdobiące ściany biblioteki. Dodatkowo goście otrzymali foldery opracowane przez p. T. Tokarczyk a przy wyjściu z biblioteki symboliczną tarczę gimnazjum.
Następnie, pod opieką gimnazjalistów-wolontariuszy, młodsi koledzy udali się na dalsze "odkrywanie gimnazjum". W pracowni "królowej nauk", już na początku, czekała niespodzianka. Uczniów poproszono, aby losowali dla siebie znaczki
z narysowaną figurą i zajęli miejsca przy właściwym stanowisku (oznaczonym kwadratem, trójkątem, kołem lub trapezem).
Tak podzieleni zaprezentowali się w konkursie, rozwiązując
matematyczne rebusy i układając ze wszystkich elementów
tangramu dwie figury: prostokąt i kwadrat. Kolejną atrakcją,
przygotowaną przez panie A. Kurowską i N. Lelek, był quiz matematyczny, w którym mógł wziąć udział każdy szóstoklasista.
Na zwycięzców "matematycznych potyczek" czekały słodkie
nagrody.
W innej sali sympatyczny, choć trochę zwariowany, naukowiec z prawdziwym entuzjazmem opowiadał młodszym słuchaczom o ciekawych doświadczeniach z biologii i fizyki: gęstości
cieczy, wykrywaniu skrobi w produktach spożywczych, wiązkach przewodzących w roślinach, reakcjach sody z octem i złudzeniu optycznym. Aby audytorium szybko nie popadło w nudę
i odrętwienie, na pomoc pospieszyły panie M. Turek i M. Wąchała, demonstrując "wulkan z sody". Na zakończenie wizyty
w "laboratorium naukowca" odbył się konkurs wiedzy, oczywiście z nagrodami (słodkimi). Jednak swoistym zaskoczeniem
była loteria, a raczej wylosowane nagrody: smycze z logo szkoły i wartościowe kupony "dzień bez pytania", oczywiście w roku
szkolnym 2015/2016 i w gimnazjum! Taka nagroda to już zobowiązuje..... trzeba wybrać Gimnazjum J. Słowackiego!
W pracowni chemicznej, pani J. Pabian–Rams, szóstoklasiści przyglądali się doświadczeniom: wulkan chemiczny, spalanie magnezu, próba Tollensa – otrzymywanie lustra srebrnego.
Ciekawych świata przyjęła pod swoje skrzydła pani E. Załubska i od razu zaproponowała powtórkę ze znajomości geografii, quiz i konkurs: "Czy wiesz, jaka to skała?" Wyróżniającym się
wiedzą „szóstakom” wręczyła pomysłowe certyfikaty.
Atrakcją tego wyjątkowego dnia była niewątpliwie Żywa lek10 lipiec – sierpień 2015

cja historii przygotowana przez panie M. Bielak i E. Sojkę. Goście nieoczekiwanie znaleźli się wśród dam i rycerzy, w odległych wiekach średnich. Uczennice gimnazjum i absolwenci
– członkowie Bractwa Rycerskiego – zaprezentowali elementy
ubioru i uzbrojenia średniowiecznych rycerzy. Miecze, potężne
topory, kolczugi, rękawice i hełmy rycerskie wzbudziły prawdziwy respekt, nagle powiało grozą. Nic jednak nie łagodzi obyczajów tak, jak muzyka i taniec, dlatego gimnazjalistki w pięknych
samodzielnie uszytych strojach zaprosiły do nauki średniowiecznych tańców dworskich.
Zaś sportowcy: M. Maśko, M. Rejowski, J. Pasiut udowadniali, że: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, eksponując bazę sportową szkoły: elementy siłowni, maszynę do podawania piłek,
energometr wioślarski i różne przybory do ćwiczeń. Szóstoklasiści dowiedzieli się także o możliwości podjęcia nauki w kl.
SOS, obejrzeli też wystawę pucharów i dyplomów za wysokie
osiągnięcia sportowe. Prezentację urozmaicił pokaz ćwiczeń
w wykonaniu uczennic kl. II e.
W szkole jak w życiu, nie brak sytuacji, w których należy wykazać się znajomością zasad pierwszej pomocy, dlatego pani
A. Obrzud w ramach Edukacji dla bezpieczeństwa zademonstrowała: resuscytację krążeniowo–oddechową, ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, rękoczyn Heimlicha. Uważni obserwatorzy bez problemu odpowiadali później
na pytania konkursowe i zostali nagrodzeni.
Znajomość języków obcych przysłowiowo „otwiera okno
na świat”, stąd podróż po krajach anglojęzycznych, podróż,
w której należało wykazać się wiedzą. Oto wybrane pytania,
a czy łatwe? – Ile filiżanek herbaty Brytyjczycy wypijają rocznie?, Jaka jest najwyższa góra w Wielkiej Brytanii?, symbolem
jakiego kraju jest żonkil? W kąciku języka niemieckiego trwała degustacja czekolady Milki, szwajcarskiego sera, słynnego
wiedeńskiego tortu oraz odkrywanie ciekawostek o krajach
niemieckojęzycznych.
Wreszcie coś dla ducha! Odwiedziny w klasopracowni artystycznej. Tutaj na szóstoklasistów czekała wystawa prac:
kwiaty wykonane różnymi technikami, rzeźby, ozdoby świąteczne i okolicznościowe kartki. Wszystkie wspomniane wyżej działania dostarczyły szóstoklasistom pozytywnych emocji,
bo opuszczali budynek gimnazjum w doskonałych humorach,
uśmiechnięci i podekscytowani. Nauczyciele włożyli wiele wysiłku w przygotowanie prezentacji zachęcających do wyboru właśnie naszego gimnazjum. Mamy wiele do zaoferowania i możemy się pochwalić wielorakimi osiągnięciami. Dbamy
o rozwój intelektualny uczniów, ale również nie zapominamy
o zdrowiu i aktywności fizycznej naszych wychowanków. Aktualnie trwa modernizacja i przebudowa obiektów sportowych,
które w nowej odsłonie wyglądają imponująco. Mamy nadzieję,
że taka forma prezentacji szkoły zaowocuje wieloma kandydatami, którzy w roku szkolnym 2015/2016 zasilą szkolną brać
Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. Może
na zakończenie należałoby przypomnieć sobie stare, ale mądre powiedzenie: "Cudze chwalicie, swojego nie znacie". Dlatego też nie krytykujmy tego, czego nie znamy.

Atrakcyjne wydarzenia w Gołkowicach

W

ortograficznych zmaganiach
uczestniczyło 45 uczniów szkół
podstawowych i 36 gimnazjalistów,
którzy rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych, wykonując trudne
zadania ortograficzne. Organizatorzy
przygotowali dla reprezentantów szkół
podstawowych krzyżówki, dyktanda,
rebusy oraz test komputerowy oparty
na programie ORTOTRIS 2. Natomiast
gimnazjaliści startowali w następujących konkurencjach: rozwiązywali
krzyżówkę, tworzyli antonimy zawierające trudności ortograficzne, wyszukiwali w słowniku ortograficznym podane wyrazy, walcząc z upływającym
czasem, uzupełniali luki w tekście
dyktanda. W  drugiej części uczestnicy zmierzyli się z komputerowym programem ORTOTRIS. Suma punktów
zdobytych w poszczególnych konkurencjach decydowała o miejscu zawodnika i drużyny.
Wyniki konkursu szkół podstawowych. Grupa młodsza (III – IV), wyniki
drużynowe: I miejsce – Zespół Szkolno–Przedszkolny w Kadczy. II miejsce Szkoła Podstawowa w Moszczenicy. III
miejsce – Szkoła Podstawowa w Gołkowicach. Indywidualnie I miejsce – Weronika Cebula, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kadczy. II miejsce - Dominika
Klag, Szkoła Podstawowa w Skrudzinie.
III miejsce - Dominika Kubacka, Szkoła Podstawowa w Moszczenicy. Grupa starsza (V – VI), wyniki drużynowe:
I miejsce – Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych. II miejsce – Szkoła Podstawowa
w Starym Sączu. III miejsce – Szkoła
Podstawowa w Moszczenicy. Indywidualnie I miejsce – Maksymilian Firlej, Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych. II miejsce
- Maria Szwarkowska, Zespół Szkolno–
Przedszkolny im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy. III miejsce – Ilona

Janik, Szkoła Podstawowa w Nowym
Sączu.
Wyniki rywalizacji gimnazjalistów. Wyniki drużynowe: I miejsce – Gimnazjum
w Łącku. II miejsce – Gimnazjum w Gołkowicach. III miejsce – Gimnazjum w Jazowsku. Indywidualnie I miejsce – Natalia Piękoś, Gimnazjum nr 11 w Nowym
Sączu. II miejsce – Honorata Niemiec,
Gimnazjum w Gołkowicach. III miejsce
– Gabriela Janik, Gimnazjum w Jazowsku. IV miejsce – Jakub Mrówka, Gimnazjum w Łącku. V miejsce – Robert Potoniec, Gimnazjum w Gołkowicach.
Natomiast w sobotę, 30 maja roku bi-

blioteka szkolna włączyła się do ogólnopolskiej akcji "Noc bibliotek". W tym
dniu uczniowie oraz rodzice mogli odwiedzić bibliotekę w godzinach 1800 –
2200. Z tej okazji przygotowano różnego
rodzaju atrakcje. Największym zainteresowaniem cieszyła się wystawa czasopism, zwłaszcza artykuły o naszym
regionie. Najmłodsi uczestnicy chętnie
bawili się w kalambury, a także z zainteresowaniem słuchali bajeczek czytanych przez starszych. "Noc" przebiegła
w miłej i przyjaznej atmosferze, dlatego
już dzisiaj organizatorzy zapraszają za
rok. (red)

Gmina Stary Sącz realizuje projekt pt.
„Plan gospodarki niskoemisyjnej - PGN”
Cele główne projektu:
– Redukcja emisji zanieczyszczeń na terenie gminy
– Poprawa efektywności energetycznej gminy
– Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Sącz przewiduje stworzenie bazy danych zawierającej inwentaryzację źródeł niskiej emisji na terenie gminy Stary Sącz, która służyć będzie do monitorowania zużycia energii
finalnej oraz poziomu emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w gminie.
W ramach projektu opracowany będzie również Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stary
Sącz na lata 2015-2030, określający politykę energetyczną gminy, w tym
kierunki rozwoju i modernizacji systemów zaopatrzenia w energię. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Sącz wskaże działania mające na
celu minimalizację negatywnego wpływu energetyki na środowisko oraz
zwiększenie efektywności energetycznej w gminie.
Główne korzyści płynące z realizacji PGN:
– Poprawa jakości powietrza
– Oszczędności w zużyciu energii
– Możliwość aplikowania o zewnętrzne środki finansowe na działania proekologiczne oraz inwestycje ekoenergetyczne (m.in. termomodernizacja budynków, instalacja odnawialnych źródeł energii – OZE)
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stary Sącz będzie dokumentem strategicznym, wyznaczającym kierunki i ujednolicającym politykę Miasta i Gminy Stary Sącz w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
energetycznej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
OGŁOSZENIE

fot. ARCHIWUM UMiG

W Zespole Szkół w Gołkowicach Górnych odbyły się kolejne edycje Gminnego Komputerowego Konkursu
Ortograficznego dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz "Noc bibliotek".
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Z KART HISTORII

PRZYWILEJ STAROSĄDECKI
Z XIII WIEKU
Kinga, pani sądeckiego księstwa przywilejem z 1257 r. postanowiła wykonać dawno powziętą myśl i zabrała
się do budowy dwóch klasztorów w swoim Sączu. Miejscowość tę dopiero pod koniec XIII w. zaczęto nazywać
Starym Sączem, dla wyróżnienia od Sącza nowego założonego w 1292 r. Na owe czasy Sącz stary był jednym
ze znaczniejszych miast karpackiego podgórza – handlowy i zamożny, ludny i gwarny, siedziba kasztelanów
sądeckich.
Paweł Glugla

12 lipiec – sierpień 2015

fot. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie

S

tary Sącz zakładał Kazimierz
Sprawiedliwy przed rokiem
1177, a na obronę jego postawił zamek nad lewym brzegiem Dunajca. Wówczas to przybyła
mu nowa ozdoba i obrona. Nie tylko
jeden, ale dwa klasztory na dwu przeciwnych krańcach miasta naraz budować zaczęto w Starym Sączu – mniejszy na zachodnim rogu miasta dla 30
Franciszkanów. Drugi na wschodniej
stronie miasta, na lewym brzegu Popradu, obszerny i wspaniały dla 100
zakonnic św. Klary. Święta Kinga złożyła profesję zakonną już w 1260 r.,
a jej mąż Bolesław Wstydliwy ślub dozgonnej czystości, zapisując się przy
tym do III zakonu św. Franciszka.
Tak więc historia początków starosądeckiego klasztoru sióstr Klarysek sięga XIII wieku. Oto bowiem
Kunegunda (Kinga), wdowa po Bolesławie, pani i księżna sądecka szczodrobliwie zakłada klasztor w Sączu
(zwanym później Starym Sączem),
poświęcając na to wiele swoich dóbr
ziemskich, jak Sącz i poszczególne
wsie Sądecczyzny. Już w XV w. oprócz
Sącza istniały tutaj też 53 wsie. Nadto pragnie, aby klasztor ów objęły po
wsze czasy siostry zakonne z reguły św. Klary i św. Franciszka, zwane
klaryskami. Zastrzegła jednak przy
tym, aby z ofiarowanych na ten zbożny cel dóbr ziemskich miała coroczną wypłatę „200 grzywien czystego
lanego srebra” na utrzymanie swojego życia i jej potrzeby, czyli tzw. dożywocie. Dóbr tych było niemało. Królowa węgierska, Elżbieta Łokietkówna,
pragnąc pomnożyć dochody klasztoru, przejęła dziesięcinę, jaką sołtysi i kmiecie klasztorni biskupom
krakowskim płacili i przekazała ją
klasztorowi św. Kingi i Franciszkankom krakowskim.
Siostry Klaryski są od ponad ośmiu
wieków w Starym Sączu dzięki św.
Kindze.

Założenie klasztoru w Sączu („Przywilej XVII” z 1280 r.)
Ów przywilej miał na celu prawne zabezpieczenie bytu sióstr klarysek
oraz istnienia klasztoru w Starym Sączu.
Przytaczany poniżej tekst przywileju fundacyjnego jest w oryginalnym brzmieniu (wg publikacji Szczęsnego Morawskiego „Sądecczyzna”
z 1863 r.)
W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa Amen.
— Wybujała złość ludzka zwątła, nie tylko to, co na korzyść śmiertelników, lecz i owo nawet co się stało na cześć i chwałę Boga żywego
i wszechmocnego: jeżeli nie stwierdzono wiekuiście: pismem świadków
i świadectwem pisma.
— Dla tego My: Kunegunda, pana Bolesława szczęsnej pamięci, niegdyś księcia krakowskiego i sandomierskiego pozostała wdowa, pani i księżna sądecka obwieszczamy wszem wobec i na przyszłość: Iż w nabożnem
rozpamiętywaniu przej-rzawszy i zważając pilnie jako nie sprosta nikt przed Bogiem w on sąd straszny ostateczny ani zagniewanego onego sędziego dającego wieczny żywot dobrym a śmierć bezbożnym — nie ułagodzi
jeno uczynkami miłosierdzia, które same jedne towarzysząc temu, kto je udzielał, wprowadza w bramę wiecznej błogości: umyśliliśmy w samem mieście Sączu na shwałę Boga i świętej Bogarodzicy Maryi, na cześć błogosławionego Franciszka wyznawcy sławnego, na rozkrzewienie wiary naszej świętej, a zbawienie duszne tak
małżonka naszego wspomnianego jako i nasze; założyć i wystawić klasztor niewieści zakonnic świętej Klary,
postanawiając tamże pewne osoby, mianowicie: panią opatkę z zgromadzeniem sióstr zakonu rzeczonego.
Ażeby wyrzekłszy się wolnej woli; dzień i noc w bojaźni Bogu służyły, i wobec niego chadzały w świętości i sprawiedliwości, zrzekając i wypierając się i swoich po ciężkiej ścieszce, aby tem snadniej mogły przekroczyć wąskie odrzwia żywota.
— Więc słusznie wspomagać ich trzeba, potrzebami życia tego, aby z większem wylaniem, z większym spokojem służyły panu: przez zasługi w życiu sobie samym, przez modlitwy zaś i przykład drugim zysk gotując.
— Aby się więc zawsze w rzeczach duchownych doskonaliły niechcące je opuszczać w doczesnościach, nadajemy im i prawem wieczystej darowizny, za szczerą i wyraźną wolą nieodwołalnie zdajemy: rzeczone miasto
Sącz, z cłem, zyskami i pożytkami wszelkiemi; oraz nasze wsie i dziedzictwa których imiona są: Barcice, Gołkowice, Cacałączko, Mosczennica, Czyrnic, Zarzecze, Zagorzyno, Secenzef, Kluchane, Naszocowice, Mokradąbrowa, Podgrodzie, Gostwica, Brzeżna, Podrzecze, Chochorowice, Biczyce, Chełmiec, Chroślice, Czehlina,
Kiczna, Małe-Świniarsko, Bieganice, Myślec, Podoliniec, Przysietnica i Wietrznica; wraz z rzekami, młynami,
sadzawkami, rybołówstwem, borami, lasami, z łowiectwem, barciami, z wszystkiemi pożytkami i przyległościami ich wszystkiemi wsiom onym zdawna prawnie przynależnemi; z prawem i władzą jak nam były poddane:
przerzeczonemu klasztorowi i zakonnicom, prawem dziedzicznem w wieczyste i spokojne posiadanie zdajemy.
— Z tym tylko wyjątkiem: że sobie zastrzegamy wypłatę coroczną: 200 grzywien czystego lanego srebra: na
utrzymanie życia i potrzeby nasze, dopokąd żyć będziemy.
— Rzeczone zaś miasto i wsie, wraz z prawem, sądownictwem, z pożytkami i zyskami przytoczonemi jako
nam przynależne prawnie, bo prawem posagu i wiana, Jako prawna pani i księżna, nadaliśmy rzeczonemu
klasztorowi.
— Zdajemy więc i przekazujemy w ręce wielebnego, w Chrystusie Panie Naszym brata: Mikołaja prowincyała, któren przyjmuje i układa się z ramienia przewielebnego pana Macieja księdza kardynała u Panny Maryi
w przedsionku, a opiekuna i obrońcę rzeczonego zakonu ś. Franciszka i spowiednika zastrzeżonego.
— Nie wolno więc nikomu z ludzi pismo to niszczyć lub przeciwko niemu czynić. A gdyby to kto zamierzył przedsiewziąść: niechaj się obawia gniewu Boga wszechmocnego i rzeczonych świętych; na wspomnianym strasznym sądzie, wraz z nieprawemi, niechaj go nie minie kara.
— Dla tem większej wiec pewności i jawności tego co się orzekło: kazaliśmy spisać ten list i zatwierdzić pieczęcią naszą.
— Działo się to jawnie w Sączu, wobec: wielmożnego Leszka najjaśniejszego pana i księcia na Krakowie, Sandomierzu i Sieradziu, który wówczas jawnie zeznał: iż śmiało możemy uczynić tę darowiznę, i który też swą
pieczęcią list stwierdził.
— Roku pańskiego 1280 siódmego dnia oktawy apostołów.
— Wobec tych: hrabi Warsza kasztelana krakowskiego, pana Prokopa kanclerza rzeczonego księcia pana; hrabi Marcina kasztelana brzeskiego. I wobec duchownych i wielebnych ojców: brata Stefana gwardyana strzygońskiego; brata Bogufała czytelnika ojców kaznodziei przysłanego od pana legata przybocznego do ugody
między nami a rzeczonym księciem: brata Jana kustosza, brata Borzysława czytelnika braci mniejszych; i wobec innych wiela ludzi dobrych tak szlachty jako i księżej.
Roku 1282 papież bullą osobną stwierdził: wolności i nietykalność klasztoru tego ś[w]. Klary.
Paweł biskup dotrzymał więc co osobnem pismem roku 1281 obiecał Kindze: Iż się postara oto, żeby Leszek
nie przeszkadzał wystawieniu i wyposażeniu klasztoru.
(Z obu dokumentów pozostały tylko napisy)
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WYDARZENIA KULTURALNE
Bliżej Międzynarodowego Pleneru Malarskiego

Jubileusz w Starym Sączu

16 lipca br. będzie pierwszym dniem 10 MIĘDZYNARODOWEGO PLENERU MALARSKIEGO. Dwa tygodnie będą trwały indywidualne, dyskretne i wielogodzinne prace twórcze. Każda praca może być zaskoczeniem, odkryciem, podziwem dla piękna albo zaskoczeniem z niezrozumiałości czy interpretacji. Finał 10 MPM to liczne
spotkania związane z Sympozjum kultur lokalnych, happening artystyczny na Rynku w Starym Sączu i otwarcie wystawy z obrazami malowanymi przez uczestników
pleneru.
Władysław Serwatowski

G

ospodarzem tej nowej, międzynarodowej ekspozycji będzie Galeria „POD PIĄTKĄ”.
O jubileuszowym MPM informował w Warszawie na początku
czerwca 2015 komisarz Marian Nowiński, będący autorytetem i profesorem w Akademii Sztuk Pięknych
i dziekanem Wydziału Sztuki Nowych
Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
Inicjatywa zaproszenia artystów wyróżniających się ekspresją i formą
malarską z różnych stron świata do
Starego Sącza na pierwszy, międzynarodowy plener malarski była pomysłem i inicjatywą Starosądeczanki – Teresy Plata-Nowińskiej, profesor
rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie.
Marian Nowiński poinformował
w Warszawie, że goszczący w jubileuszowym MPM’2015 nie są debiutantami. Każdy zostawiał już swoje obrazy. W lipcu 2015 przekaże Muzeum
w Starym Sączu nowy obraz namalowany w Starym Sączu’2015 w obecności niecodziennych świadków.
Starosądecka „Złota Księga Gości”
zostanie wzbogacona, gdy pojawią
się Międzynarodowi Goście honorowani przez Gospodarzy. Historia Starego Sącza zasłynie obrazami z 2015
roku, będącymi artystycznym świadectwem pobytu twórców z wielu krajów.
W MPM’2015 zgromadzą się indywidualności z trzech kręgów artystyczno-kulturowych. Dominującymi są artyści
z kręgów kultur uznawanych za sławne, podziwiane, opisywane i intensywnie odwiedzane. W Starym Sączu będzie rzadka sposobność zobaczenia
indywidualnych procesów twórczych,
refleksji, a potem rozwijania malarskiej akcji. Przed krytykami sztuki i recenzentami malarstwa współczesnego pojawia się fundamentalne pytanie.
Czy namalowane w Starym Sączu obrazy będą należały – z racji miejsca
14 lipiec – sierpień 2015

– do kultury starosądeckiej czy np.
do śródziemnomorskiej? Czy w Starym Sączu Artyści zaproszeni malować
będą według swoich indywidualnych
korzeni i stałego przywiązania do kultury Francji? Współczesne malarstwo
Francji reprezentować będą w Starym
Sączu Marie-Paule Benoit-Basset,
z mężem Isabelle Pio i Antoine Lopez
z małżonką.
Hiszpania w Starym Sączu przez
dwa tygodnie będzie miała swojego
artystycznego ambasadora – Paco
Santana. Malarz jest doskonale znany z aktywności twórczej i szerokiej
palety poczucia humoru. Barwną postać Mistrza Santany poznano doskonale w czasie wcześniejszych plenerów malarskich w Starym Sączu oraz

indywidualnych prezentacji, wykładów
i wystaw w artystycznych uczelniach
w Warszawie.
Nowe malarstwo włoskie powstające w Starym Sączu będziemy zawdzięczać artystom z charakterystycznymi
i wyróżniającymi się podpisami: Gianluca Tedaldi, Mauro Baldino i Franco
Vertovez. Ich autorskie style w Starym Sączu mogą przypominać o artystycznych więziach polsko-włoskich.
Te wzajemne doświadczenia historyczno-artystyczne dostrzegamy wyraźnie
słuchając Hymnów Narodowych – Manellego w Italii i Dąbrowskiego w Polsce. W Hymnie Narodowym Włoch
słyszymy o Polakach (obok Kozaków),
a w Hymnie Polski słowa „Z ziemi włoskiej do Polski”.

profesor Marian Nowiński – pomysłodawca i główny organizator:
Ponownie w lipcu otworzymy warsztaty międzynarodowego pleneru malarskiego. Zaprosiliśmy kilkunastu artystów, którzy już uczestniczyli w naszych wydarzeniach starosądeckich, jako symbol ciągłości naszego przedsięwzięcia. Każdy kolejny nasz międzynarodowy plener ukazywał większe zainteresowanie artystów
zza granicy miastem Stary Sącz, plenerem i szczególnie dwudniowym sympozjum na temat kultury lokalnej. Warsztaty malarsko-twórcze pokazywały nowe
i ciekawe prace malarskie przedstawiane na końcowej wystawie w „Galerii pod
Piątką”.
W tym roku sympozjum poprowadzi Francuz Antoine Lopez z Clermont Ferrand.
Jest znawcą filmu krótkometrażowego, który przedstawi kilkanaście nagrodzonych w festiwalach krótkich filmów animowanych i filmów aktorskich. Będzie to
wydarzenie dla miasta Stary Sącz. Na pokaz i sympozjum zapraszamy wszystkich
chętnych mieszkańców Starego Sącza. Z Japonii przyjedzie malarka dobrze znana środowisku Starego Sącza Onji Tae. Towarzyszyć jej będzie trzech artystów z
Tokio, którzy będą pierwszy raz w Starym Sączu. Przyjadą artyści z Czech, Białorusi, Francji, Włoch, Hiszpanii i kilku artystów z Polski.
Jak zawsze, dwutygodniowy międzynarodowy plener i sympozjum zakończą się
happeningiem (widowiskiem jako zdarzeniem artystycznym) na rynku Starosądeckim z udziałem uczniów ze szkół w Starym Sączu.
Życzę mieszkańcom S. Sącza wspaniałych kontaktów z artystami oraz uczestniczenia we wszystkich wydarzeniach twórczych międzynarodowego pleneru
malarskiego.

24. Festiwal Złota Lira

fot. WACŁAW JAGIELSKI/JUSTYNA LISZKOWSKA

Międzynarodowe sukcesy
Miejskiej Orkiestry Stary Sącz

N

ajlepszym dyrygentem na międzynarodowym Festiwalu Złota Lira został Georg Weiss z Miejskiej Orkiestry
Stary Sącz, który otrzymał wyróżnienie
specjalne „Dyplom Uznania” oraz „Buławę Marszową”. Złote Pasma w przesłuchaniach konkursowych orkiestr (najwyższe punktacje) wywalczyły orkiestry
„Avanti” z Sanoka, orkiestra z Koprivnicy (Czechy), Hornonitrie (Słowacja) oraz
Miejska Orkiestra Stary Sącz.
W imprezie brało udział 19 orkiestr
dętych, 2 big-bandy oraz 9 kapel instrumentalno-wokalnych i street bandów z
całej Europy, Ameryki Północnej i Chin.
W sumie o najważniejszą nagrodę walczyło ponad 400 muzyków. Przygotowania do występu na międzynarodowym
Festiwalu Złota Lira były dla całej starosądeckiej orkiestry bardzo intensywne.
– Zrobiliśmy dużo dodatkowych prób, też
sekcyjnych, w ostatnim tygodniu próby
odbywały się codziennie. Wszyscy muzycy byli bardzo dobrze zmotywowani i włożyli w przygotowania bardzo dużo czasu i
energii. We wspanialej atmosferze udało sie w bardzo krótkim czasie osiągnąć
coś niesamowitego, co się na początku

wydawało nie do wykonania. Jestem bardzo dumny z naszej Miejskiej Orkiestry,
to daje motywacje do dalszych wyzwań
– podkreśla Georg Weiss.
Starosądecka orkiestra pod batutą Georga Weissa zdobyła Złote Pasmo
(82,8 pkt ex aequo z Sanocką Młodzieżową Orkiestrą Dętą „AVANTI” 3 - 4 miejsce). Grand Prix Festiwalu Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Złotą Lirę 2015 zdobył Brass Band „Aukštyn”, pod dyr. Remigijusa Vilysa z Litwy
(92,5 pkt). Siedmioosobowe międzynarodowe jury obradujące pod przewodnictwem Alojzego Kopoczka przyznało
też cztery dyplomy uznania, otrzymali je
m.in. Martyna Kaleta i Sebastian Izwicki
z Miejskiej Orkiestry Stary Sącz za wykonanie duetu wokalnego w utworze „Vivo
per lei” arr. Wim Stalman. – Na ten festiwal pojechaliśmy, aby jak najlepiej reprezentować barwy Starego Sącza. Nikt
z nas się nie spodziewał, że wypadniemy aż tak dobrze. Orkiestra zagrała rewelacyjnie. Bardzo sie cieszę, że dostaliśmy Złote Pasmo. Na scenie panowało
wielkie wzruszenie. Widownia nagrodziła nas brawami na stojąco. Emocje były

ogromne – ciarki leciały po plecach, niektórzy mieli łzy w oczach. Dopiero jak zeszliśmy ze sceny, zrozumieliśmy, co się
nam wspaniałego przydarzyło. Cieszę
sie bardzo, że mogę prowadzić tak wspaniałą orkiestrę. Cieszę sie, że ta ogromna
praca, którą każdy włożył przynosi coraz
większe sukcesy. Jestem przekonany,
że w tym zespole, jaki wspólnie tworzymy będziemy mogli jeszcze bardzo dużo
osiągnąć. Orkiestrę tworzą bardzo dobrzy muzycy, każdy daje z siebie maksimum, ale również są to wspaniali ludzie
przez bardzo wielkie C. – dodaje Georg
Weiss.
Orkiestra nie spoczywa na laurach.
Przypomnijmy, że kolejny koncert Miejskiej Orkiestry Stary Sącz w starosądeckim Sokole odbędzie się 24 października o godzinie 19. Będzie to Jesienny
Koncert Galowy pod tytułem „Et in terra
PAX” Jana von der Roosta. –Będzie nas
można również usłyszeć 11 listopada, a
w październiku 2016 jesteśmy zaproszeni do Alkmy w Holandii. Bardzo dużo sie
dzieje. Stary Sącz może być dumny, że
ma swoją Miejską Orkiestrę – podkreśla
Georg Weiss. (WW)
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5. Harcerskie Poszukiwanie pierścienia św. Kingi

Piraci na starosądeckich stawach

fot. J.OANNA Warcholak

W dniach 30 – 31 maja br. piraci zawładnęli stawami w Starym Sączu. W atmosferze pieśni marynarskich i stylu
piratów z Karaibów odbyło się 5. Harcerskie Poszukiwanie pierścienia św. Kingi. Impreza zorganizowana przez
Komendę Hufca ZHP Nowy Sącz oraz CKiS w Starym Sączu została objęta honorowym patronatem burmistrza
Starego Sącz Jacka Lelka.

P

omysł przeniesienia Poszukiwania ze starosądeckiego
rynku na teren Parku Wodnego w Starym Sączu zrodził się już podczas poprzedniej edycji imprezy. Nowe miejsce okazało
się bardzo atrakcyjne. Niezwykła
atmosfera starosądeckich stawów
oraz ogromna pomoc i przychylność
włodarzy miasta spowodowały, że
impreza stała się wspaniałą zabawą dla wszystkich uczestników.
W  poszukiwaniach uczestniczyło
120 zuchów i harcerzy z terenu całego powiatu nowosądeckiego oraz
kilkoro dzieci niezrzeszonych w organizacji. Impreza miała charakter
otwarty i każdy mógł sprawdzić się
na punktach przygotowanych przez
organizatorów.
Wśród atrakcji znajdował się między innymi punkt do wędkowania,
na którym każdy patrol dowiedział
się jak zorganizować sobie stanowisko wędkarskie, jakie przynęty stosować, jak zawiązać haczyk oraz jak
łowić ryby. Po szkoleniu zaczęło się
wędkowanie i udało się wyłowić kilka
ryb: leszcza, karasie i okonie. Ryby
po zmierzeniu i ważeniu wróciły do
wody. Radości, zwłaszcza u zuchów,
było wiele i to oni wyłowili największą rybę – leszcza ważącego 2,5 kg.
Następnym punktem było stanowisko ratownictwa wodnego,
gdzie dzieci uczyły się bezpiecznego przebywania nad wodą i ratowania tonącego. Frajdą była możliwość
przepłynięcia łodzią sądeckiego ra16
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townictwa wodnego przez każdego uczestnika i spróbowania sił
na rowerkach wodnych pod czujnym okiem ratowników. Następna
z atrakcji – punkt z linami i węzłami też cieszył się zainteresowaniem
(zwłaszcza próby chodzenia czy leżenia na rozwieszonych linach).
Wreszcie każdy mógł sprawdzić
się wykonując własny łuk i strzały pod okiem dh pwd. Dagmary Hasior. Dzięki pomocy starosądeckiego bractwa rycerskiego każdy mógł
trafić z łuku do tarczy oraz dowiedzieć się więcej o mieczach, toporach, tarczach oraz o stylu życia rycerzy. Bractwo miało rozbity swój
obóz, w którym można było spróbować gotowanych potraw w kociołku
nad ogniskiem przyrządzonych według starodawnych przepisów.
Po posiłku patrole miały za zadanie odszukać na czas skarb zakopany w piasku – była to buteleczka
z prawdziwymi bursztynami, którą po odnalezieniu dzieci zabierały
jako trofeum. W punkcie medycznym
odbywało się szkolenie z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – każdy mógł sprawdzić
swoje umiejętności w praktyce podczas symulacji z wykorzystaniem
fantomu.
Całość uzupełniała nauka wikliniarstwa oraz malowanie twarzy na
styl piracki. Najważniejszym punktem było jednak rozbicie namiotów
i wiedza z pionierki. Każdy patrol musiał wykonać w stylu pirackim swoje
obozowisko co było dodatkowo oce-

niane przez organizatorów. Wszyscy
w czasie obiadu zajadli harcerską
grochówkę z kuchni polowej, którą
jak co roku przygotowała firma "Miś"
pod bacznym okiem Zofii i Krzysztofa Janczura. Wieczorem na scenie odbył się konkurs pieśni szantowych, marynarskich i harcerskich,
który niestety przerwała burza z dużym opadem deszczu – takie są uroki biwakowania. Po kolacji odbyły
się koncerty zaproszonych gości. Na
początek wystąpił Marek Buda z repertuarem piosenek turystycznych
wprowadzających w klimaty morskie,
następnie gwiazda wieczoru – zespół
Pod Wiatr z Ostrowca Świętokrzyskiego z pieśniami marynarskimi.
Niestety, jak się wieczorem okazało, ulewa, która drugi raz przeszła na
stawami przemoczyła namioty i zrezygnowano z nocnego biwakowania.
Na drugi dzień wszyscy spotkali się
w klasztorze ss. Klarysek na mszy
w intencji harcerzy z Hufca ZHP
Nowy Sącz, której przewodniczył ks.
proboszcz Marek Tabor. Po mszy
nastąpiło tradycyjne już pamiątkowe zdjęcie na stopniach ołtarza polowego. Tam zostało ogłoszone, że
oficjalne podsumowanie i rozdanie
nagród po biegu odbędzie się 20
czerwca br. na rynku w Nowym Sączu w trakcie uroczystego zakończenia roku harcerskiego.
Takie imprezy nie byłyby możliwe
gdyby nie osoby, które nam pomogły
i są przychylne działalności harcerskiej. Serdecznie dziękujemy panu
burmistrzowi Jackowi Lelkowi, Sta-

Dobra muzyka dla
Czytelników Kuriera
Starosądeckiego
Fonoteka Powiatu Nowosądeckiego wzbogaciła się o kolejną płytę
nagraną w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury, na której znajdziemy 13 utworów KAPELI FIYRLOKI z Łącka.

rostwu Powiatowym i radnemu Stanisławowi Dąbrowskiemu, pracownikom i szefowi sądeckiego WOPR za
pomoc w przeprowadzeniu imprezy,
bardzo miłą atmosferę i ciekawe zaprezentowanie swojego stanowiska.
Bardzo duży wkład wnieśli uczniowie LO w Starym Sączu – pod przewodnictwem Gosi Jawor. Organizatorzy dziękują Jackowi Mamali za
zorganizowanie stanowisk wędkarskich – największej atrakcji dla dzieci. Bardzo serdeczne podziękowania organizatorzy składają na ręce
dyrektora CKiS Wojciecha Knapika, prezesa Banku Spółdzielczego
w Starym Sączu Wojciecha Kulaka,

Piekarni Hopek i Cukierni Jeziorek,
Spółdzielni SHP Rolnik i prezes Lucyny Kaweckiej, firmy InterWZ Wojciech Zbozień, Małgorzaty i Łukasza
Belskich z firmy BLSystem, firmy Batim, Andrzeja Zycha z Gołkowic, wędrownikom z Czarnej jedynki z I LO
wraz z drużynowym Mikołajem Dunikowskim w Nowym Sączu i drużyny 5
NDH Sokoły przy SP1 w Starym Sączu. Serdeczne podziękowania należą się także rodzicom i wszystkim
osobom, które pomogły przy organizacji i przeprowadzeniu biegu. Organizatorami imprezy byli pwd Wiesław
Warcholak i pwd Radosław Kubowicz. (red)

A to ciekawe...

Zakładanymi rezultatami programu było zdobycie umiejętności pływania przez uczestników, poprawa
bezpieczeństwa na różnego rodzaju kąpieliskach, rozważne i aktywne
spędzanie wolnego czasu, oswojenie
dzieci z wodą, rozwijanie społecznych zachowań, zdyscyplinowanie
i systematyczność jak również pod-

fot.ZOFAS

Przez kolejne trzy dni (17 – 19
czerwca br.) na krytej pływalni
w Rytrze, odrębnie dla każdej z 4
grup odbyło się zakończenie Projektu pn. „Już pływam”. Łącznie
119 uczniów klas III – VI szkół podstawowych z: Barcic, Popowic,
Przysietnicy i Moszczenicy przez
trzy miesiące zdobywało umiejętności pływackie pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

fot. PMDK

Już pływam

niesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów. Na zakończeniu udziału
w projekcie odbyły się zawody pływackie dla uczestników projektu, po
których wszyscy zostali uhonorowani
przez Burmistrza Starego Sącza dyplomami i medalami „Już pływam”.
Realizacja projektu „JUŻ PŁYWAM”
odbyła się przy współfinansowaniu
Gminy Stary Sącz oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. Całkowita
wartość projektu wyniosła 32 900
zł. (WW)

21 maja br. na hali widowiskowo-sportowej w Łącku Kapela odebrała
płytę "Matkę", którą wręczali: Antoni Koszyk – wicestarosta Nowosądecki, Jan
Gomółka – zastępca przewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz
Józef Puścizna – odchodzący już dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury. Jest to już 133 płyta w Fonotece Powiatu Nowosądeckiego. Dla naszych Czytelników mamy dwie płyty. Wystarczy wysłać maila na adres: ckis2@
stary.sacz.pl i prawidłowo odpowiedzieć
na pytanie: Z ilu osób składa się Kapela Fiyrloki? (z podziałem na płeć męską
i żeńską dla uczestników projektu decyduje kolejność odpowiedzi). Fantastyczne brzmienie utworów, niebanalne aranżacje muzyczne oraz regionalny klimat
– to wszystko na płycie Fiyrloków. (WW)
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3 PANNONICA FOLK FESTIVAL

Barcice przyciągają

W ostatni sierpniowy weekend, od czwartku do nocy z soboty na niedzielę, 27 – 29 sierpnia odbędzie się 3.
Pannonica Folk Festiwal w Barcicach. O tegorocznej edycji, która na pewno będzie ciekawym zakończeniem
tegorocznych letnich wakacji w Gminie Stary Sącz rozmawiam z pomysłodawcą i organizatorem – Wojciechem Knapikiem, szefem Centrum Kultury ze Starego Sącza.

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

WOJCIECH WALISZEWSKI

W ramach promocji Festiwalu Pannonica powstał niedawno kolejny
teledysk. Jak przebiegały nad nim
prace?
Festiwal Pannonica promowany jest
głównie w mediach społecznościowych, a film jest tego znakomitym narzędziem. Teledysk nagraliśmy wspólnymi, połączonymi siłami. Wsparli nas
mieszkańcy Barcic, pracownicy Centrum Kultury oraz nasze zespoły regionalne. Teledysk był kręcony w plenerach Barcic, Mostek i Podegrodzia.
W tym roku wzbogaciliśmy fabułę filmu, pojawiły się romantyczne sceny
i wątek miłosny. Całość można obejrzeć w internecie.W zeszłym roku film
obejrzało 5600 osób. Jestem optymistą i wierzę, że w tym roku pobijemy
ubiegłoroczny rekord.
To tak jak sam Festiwal Pannonica, który bardzo szybko zyskuje na popularności. Czy nie zabraknie miejsca dla wszystkich
zainteresowanych?
Cieszę się, że nasza koncepcja festiwalowa już się na dobre przyjęła
i jest rozpoznawalna na skalę ogólnopolską. W tym roku przeniesiemy pole
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namiotowe w inne, bardziej ustronne, ale jednocześnie bardziej przestronne miejsce, w obrębie "wioski
festiwalowej". W zeszłym roku rozbito około 130 namiotów, w tym będzie
ich zapewne jeszcze więcej. Powiększymy także miejsca parkingowe. Zapewniam, że dla nikogo nie zabraknie
miejsca.
Co w tym roku przyciągnie fanów
z całej Polski do Barcic?
W dniach 27 – 29 sierpnia wystąpi
na Festiwalu Pannonica aż 8 zespołów z całego świata. Każdy z nich na
swój sposób jest atrakcyjny, ma swoich wielbicieli i gwarantuje niezapomniane wrażenia muzyczne.
Na pewno gwiazdą festiwalu będzie serbski zespół trębaczy Barka
BrassBand, który zdobył wszystkie
najważniejsze i najbardziej prestiżowe nagrody i wyróżnienia na festiwalu w Guczy. Ich muzyka jest na tyle żywiołowa, że słuchając jej nie sposób
ustać w jednym miejscu. Na pewno
dużym wydarzeniem będzie występ
polskiego zespołu Bubliczki z Brus
(Kaszuby) i Szczecina. Ich muzyka
to doskonała mikstura muzyki folko-

wej z głębokimi polskimi korzeniami. Będziemy również gościć zespół
z Kanady. LemonBucketOrkestra to
prawdziwie wybuchowa lemoniada.
To niezwykle barwna orkiestra, której sławę przyniosły spontaniczne
koncerty w samolotach. Od Nowego
Yorku po Berlin, od Bukaresztu po
Barcice wszędzie, gdzie się pojawia
uznawany jest za rewolucyjną bombę
bez barier i bez granic. To żywioł, którego nic nie jest w stanie powstrzymać. Muzykę, którą grają najczęściej
określa się jako balkan-klezmer-gypsy-punk & party music mix. Nie zabraknie także Guczodiska w stodole w Odnozynie, czyli dyskoteki do
białego rana w rytmach bałkańskich
i orientalnych.
Pannonica to jednak nie tylko
muzyka….
Nasz festiwal to po prostu ciekawy sposób na zakończenie wakacji
letnich. Oprócz dobrej muzyki, która
będzie rozbrzmiewać codziennie od
godz. 1830 do późnego wieczoru, przygotowaliśmy wiele innych atrakcji. Będzie można wziąć udział w warsztatach, w tym w coraz popularniejszych,

Kim jest typowy Pannonikowicz?
Nasz festiwalowy gość to osoba
otwarta na kulturę, smaki i dobrą rozrywkę, a przy tym radosna, niekonOgłoszenie o pracy

fliktowa, kochająca przyrodę i górskie krajobrazy. Dobrze jak przy tym
lubi ludzi i łatwo się integruje podczas
wspólnej zabawy przy muzyce.
Przy tej okazji chciałbym zaprosić
czytelników Kuriera Starosądeckiego i wszystkich mieszkańców naszego regionu do wzięcia udziału w tej
jedynej w swoim rodzaju imprezie,
w której na pewno będą się dobrze
czuć. Warto na własnej skórze przekonać się dlaczego setki fanów z całej polski przyjeżdżają właśnie tu, nad
Poprad, do Barcic. Dla mieszkańców
Gminy Stary Sącz przygotowaliśmy
wyjątkową promocję. Tylko w dniach
8 – 10 lipca br. w Informacji Turystycznej, Rynek 5, wyłącznie z kuponem rabatowym będzie można zakupić trzydniowe karnety z upustem 30
zł, czyli praktycznie w cenie jednego
dnia. Zachęcam wszystkich aby wzięli ze sobą również swoich przyjaciół
z innych części Polski i z zagranicy.
Ten ostatni tydzień lata to naprawdę
wspaniała okazja na spędzenie wakacji i nabrania sił właśnie tutaj, w Barcicach. Wszystkich, którzy jeszcze nie
brali udziału mogę zapewnić, że Festiwal Pannonica to jedyna w swoim rodzaju, magiczna atmosfera, której nie
ma żaden inny festiwal w regionie.

Meta kolarskiego
wyścigu górskiego
i wielka feta
14 czerwca w Starym Sączu obfitował w nadzwyczajne atrakcje.
Finiszował 53. Małopolski Wyścig
Górski, później odbyła się piąta
odsłona Lachowskiej Michy, wielkiej ludycznej imprezy z tradycyjną kuchnią regionalną i występami
wielu zespołów.

fot. RYSZARD KUMOR

w których udział biorą rodzice i dzieci.
Córeczki z mamami będą mogły nauczyć się robienia gałgankowych lalek w strojach ludowych, a tatusiowie
ze swoimi pociechami – miniaturek
wozów maziarskich. Będą też warsztaty śpiewania (białego oraz gardłowego), taneczne, wyrobów biżuterii
czy też nocne warsztaty relaksacyjne.
W naszej festiwalowej wiosce powstanie także prawdziwa mongolska jurta,
w której będzie czynna herbaciarnia.
Będą także ciekawe spotkania z podróżnikami oraz pokazy filmowe.
W trakcie festiwalu nie zabraknie
także dobrych i urozmaiconych posiłków oferowanych na co najmniej
dziesięciu stoiskach: od tłustych, grillowanych mięs typowych dla kuchni
serbskiej po zdrowe wegetariańskie
posiłki kuchni śródziemnomorskiej.
Nie zabraknie także przysmaków
z naszego regionu. Nowością będą
tzw. truck foody czyli pojazdy wypełnione smakowitymi daniami i przekąskami kuchni węgierskiej, bałkańskiej i karpackiej.

Ostatni etap 53. Małopolskiego
Wyścigu Górskiego (kat. 2.2 UCI)
wygrał Adrian Kurek (CCC Sprandi Polkowice), najlepszy uciekinier
na trasie z Nowego Targu do Starego Sącza. W klasyfikacji generalnej triumfował Słoweniec Marko Kump (Adria Mobil), zwycięzca
dwóch pierwszych etapów. Drużynowo wygrała ukraińsko–polska grupa Kolss–BDC Team. Kolarzy dekorowali m.in.: burmistrz Jacek Lelek
i Leszek Zegzda z Zarządu Województwa Małopolskiego. Na mecie
wyścigu był znakomity niegdyś „czasowiec” Jan Magiera, mistrz Polski,
olimpijczyk, do tej pory najsławniejszy kolarz z Sądecczyzny.
W ramach „Lachowskiej michy”
urządzono na rynku kilkanaście stoisk z rozmaitymi potrawami regionalnymi przygotowanymi przez sołectwa
Gminy Stary Sącz oraz dużą scenę.
W programie imprezy były występy
kilku tanecznych zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz wokalno-instrumentalnego POISON z Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury w Starym Sączu, zespołu regionalnego STAROSĄDECZANIE i kapeli folkowej CYJE ZBÓJE.
Publiczność mogła też skorzystać
z punktu aktywizującego uczestnictwo w „Systemie powiadamiania
SMS” Urzędu Miejskiego oraz punktu informacyjnego projektu e-Powiat
Nowosądecki (współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). (RK)
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37. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, 6 – 12 lipca 2015

Rara w Starym Sączu
Filarami historii muzyki są arcydzieła – utwory powszechnie rozpoznawalne, cieszące się zazwyczaj zasłużoną sławą czołowych dokonań swoich epok i ich mistrzów. Są też jednak mniej znane karty historii muzyki: te
dopiero odkrywane po kilku wiekach zapomnienia; te, które przygotowywały grunt przyszłym arcydziełom;
te, które ceniono niegdyś, a dzisiaj pisze się o nich tylko w podręcznikach. I o nich będzie tegoroczny Festiwal
Muzyki Dawnej.

S

ześć koncertów pozwala zaledwie
uchylić wieka przepastnej skrzyni
muzycznych rarytasów, z której można
czerpać niemal bez końca. Odkrywając wspólnie z zaproszonymi artystami
nowe horyzonty dawnej kultury, cieszmy się muzyką, która po wiekach ożywa – być może tylko ten jeden, jedyny
raz, podczas festiwalu w Starym Sączu. A Stary Sącz to też miejsce rzadkie: nie ma drugiego takiego miejsca
na całym świecie, i taki festiwal jest
również tylko jeden.
Prolog Festiwalu. Poniedziałek,
6 VII 2015, godz. 1900, Lewocza –
Słowacja – „Kantaty Nicolausa Bruhnsa” – Harmonia Sacra, dyr. Marcin
Szelest.

Środa, 8 VII 2015, godz. 1930, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety (uroczysty koncert inauguracyjny) „Muzyka
z klasztoru kanoników regularnych
w Żaganiu” – Capella Viridimontana,
dyr. Jerzy Markiewicz.
Czwartek, 9 VII 2015, godz. 1930,
Stary Sącz, kościół Trójcy Św. przy
klasztorze ss. klarysek „Frakty z klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu”Ensemble Hildebrandt 1719.
Piątek, 10 VII 2015, godz. 1930,
Stary Sącz, kościół św. Elżbiety „Libro
di canzone francese”, Joanna Radziszewska – sopran, Margret Köll (Austria) – harfa, Liam Byrne (Wlk. Brytania) – viola da gamba, Justyna Krusz
– viola da gamba, Mateusz Kowalski –

viola da gamba, Daniel Zorzano (Meksyk) – violone, Anna Wiktoria Swoboda – lutnia, teorba, Marcin Szelest
– organy, Andrzej Zawisza – klawesyn.
Sobota, 11 VII 2015, godz. 1930,
Stary Sącz, sala koncertowa w Sokole „Zapomniane instrumenty dziewiętnastowiecznej Anglii” – Przemysław
Wiśniewski – flet poprzeczny „Nicholson improved”, Katarzyna Drogosz
– fortepian.
Koncert finałowy. Niedziela 12 VII
2015, Stary Sącz, godz. 1930, kościół
św. Elżbiety.
Józef Kozłowski: „Requiem es-moll
na śmierć Stanisława Augusta Poniatowskiego” – Capella Cracoviensis,
dyr. Jan Tomasz Adamus. (red)

Marcin Szelest - dyrektor artystyczny
Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej:
W naszej epoce smartfonów, Internetu i tanich linii lotnicznych, epoce dostępności wszystkiego wszędzie przy
pomocy kilku kliknięć w komputerze niepostrzeżenie tracimy poczucie indywidualności i wyjątkowości. Staramy
się nie odróżniać, być na bieżąco, w zgodzie z panującymi trendami. Świat „muzyki dawnej”, mimo że uważamy
go często za sam w sobie wyjątkowy i idący pod prąd
głównych nurtów, również wpada w tę samą pułapkę.
W programach wielu festiwali znajdziemy podobne koncerty tych samych artystów promujących swoje płyty dostępne na całym świecie w sklepach internetowych. Doborem repertuaru też rządzą nieubłagane prawa rynku.
Niełatwo jest sprzedać nieznany nikomu „produkt”…
Na szczęście nie wszystko da się przeżyć wszędzie. Można wprawdzie z dowolnego miejsca na świecie oglądnąć
Stary Sącz na zdjęciach Google’a, ale nic nie zastąpi
przyjazdu do Starego Sącza i doświadczenia ciszy klasztoru w centrum miasta, widoku na Rynek z balkonu „Marysieńki”, smaku lodów różanych w cukierni na rogu czy
wreszcie koncertów Starosądeckiego Festiwalu Muzyki
Dawnej. Na szczęście każdemu bywa jeszcze miło, gdy
usłyszy, że jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Taki jest też
Stary Sącz i taki jest jego festiwal.
Tegoroczny temat festiwalu – Rara – podkreśla tę wyjątkowość. Wydobywamy muzykę rzadką, nieznaną, nienagrywaną, niewykonywaną nigdzie poza Starym Są-
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czem, zaskakującą i – co
może rzadko kojarzy się
z „muzyką dawną” – eksperymentalną. Ryzykujemy odkrywanie utworów nigdy nie
słyszanych, jak kompozycje zachowane w rękopisach
z Żagania, słynne w XIX wieku Requiem na śmierć króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego i frakty z klasztoru starosądeckich sióstr klarysek. Proponujemy pierwszy
publiczny koncert na instrumencie, którego nikt nie zna
i podróż w czasie w przedziwny świat dźwiękowy Neapolu u schyłku XVI wieku.
Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Starego
Sącza i okolic do wspólnego odkrywania nieznanych
kart historii muzyki – starosądeckiej, polskiej, rosyjskiej,
angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, włoskiej (tak trudno czasem określić narodowość muzyki!)… To naprawdę
elektryzujące doświadczenie, którego wyników nie możemy z góry przewidzieć. Z całą pewnością można tylko
powiedzieć, że tegoroczny Starosądecki Festiwal Muzyki
Dawnej nie będzie przypominał żadnego innego festiwalu na świecie i nie będzie częścią „globalnej wioski”. Poczujmy się wszyscy wyjątkowo i niepowtarzalnie.

Co? GDZIE? KIEDY?

36. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej
6 – 12 lipca, poniedziałek – niedziela, Rynek, Sokół, starosądeckie kościoły
Szczegółowy program znajduje się na ostatniej stronie.
..................................
11. Małopolski Festiwal Smaku
26 lipca, niedziela, Rynek
Jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, którego celem jest promocja kulinarnej tradycji regionu. W programie m.in konkursy i degustacje potraw regionalnych, występy i koncerty zespołów: Starosądeczanie, Zespół Pieśni bez Tańca, Waldemar
Rychły – Kwartet Jorgi oraz na deser Mirosław Witkowski z zespołem w programie "Mozart kontra Sinatra"

Woda w kąpielisku
Park Wodny „Stawy”
przydatna do kąpieli
Nieprzyjemny epizod zanieczyszczenia wody na „Stawach” zakończony. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu pismem z 19
czerwca 2015 r. stwierdza, po ocenie jakości wody w kąpielisku, że
woda jest przydatna do kąpieli.

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole
i okolicy…

Janusz Wawrowski z zespołem (Festiwal EMANACJE)9 maj, piątek,

fot. emanacje.pl

8 sierpnia, sobota, Sokół, godz. 1900
W ramach tegorocznego 3. Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Emanacje w Starym Sączu pojawi się utalentowane trio: Bogumiła Dziel-Wawrowska – sopran, Janusz Wawrowski – skrzypce,
Piotr Kopczyński – fortepian. W programie ciekawe utwory muzyki klasycznej, m.in. Krzysztof
Penderecki – Cadenza, Grażyna Bacewicz – Kaprys polski, Eugene Ysaüe – Sonata op. 27 nr 6,
Henryk Opieński – Prelude (wybór), Witold Maliszewski – Cztery pieśni na głos i fortepian, Stanisław Moniuszko – Aniołek.
Wstęp wolny (wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc na www.emanacje.pl).
Starosądecki Jarmark Rzemiosła

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

22 – 23 sierpnia, sobota - niedziela, Rynek, godz. 1100 -2000
W tym roku ponad 100 rzemieślników z kilkudziesięciu miejscowości zaprezentuje: szyte zabawki, anioły, ikony, beczki, ptaszki i koniki, biżuterię, tkaninę artystyczną, wyroby z drewna
i ceramikę użytkową, broń średniowiecza, kwiaty
z krepiny, ozdoby szydełkowe i decoupage, haft
krzyżykowy, wyroby z filcu, wikliny i drewna brzozowego, gorsety, serwety i biżuterię ze skóry, obrazy malowane na szkle, dekoracje z suszonych
owoców i ziół, łyżkarstwo, metaloplastykę, serwety i obrusy haftowane, szydełkowe zabawki, torebki, odzież artystyczną z wełny, koronki klockowe, koronkę frywolitkową, gobeliny, fujarki, rzeźby sakralne, świece i figurki z wosku pszczelego,
wyroby ręcznie filcowane, makrami itp. itd. Do degustacji zostaną przygotowane
miody gatunkowe i wyroby na miodzie, chleb wiejski, podpłomyki, proziaki, ciasta, oscypki, bundz, ogórki kiszone, omasta do chleba, gulasz węgierski i inne
smakołyki węgierskie, pierogi starosądeckie.
Unikatową atrakcją będą pokazy sztuki kowalskiej, wypalanie dziegciu, wyplatanie koszyków z wikliny. Wystąpią m.in.: TREBUNIE TUTKI, Zespól Siklawa, KAPELA Fiyrloki, Zespół POISON, Małe Łącko, Sądeczoki. Imprezę organizuje Urząd
Miejski w Starym Sączu.
3. Festiwal Pannonica
27 – 30 sierpnia, czwartek – niedziela, Szczere pole w Barcicach
Szczegółowy program znajduje się na przedostatniej stronie. (JL)

Wyjaśnienie i ustalenie przyczyn,
ewentualnie sprawców zanieczyszczenia wody pozostaje w gestii służb
państwowych.
Woda w kąpielisku i miejsce wykorzystywane do kąpieli, zdobywające
coraz większe uznanie, po aktualnych badaniach mikrobiologicznych
nie traci na jakości i wartości. Wybierając się w tym roku na Stawy,
warto również pamiętać, że niedawno starosądeccy radni przegłosowali uchwałę wprowadzającą zakaz
spożywania alkoholu na kąpielisku
w Starym Sączu. (WW)

"
Kupon Rabatowy
Z tym kuponem dla naszych Czytelników trzydniowy karnet na Festiwal
Pannonica z wyjątkowym rabatem:

zł
Tylko w dniach 8-10 lipca 2015
w Informacji Turystycznej w Starym
Sączu, Rynek 5.
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Centrum Informacji Turystycznej w Starym Sączu poleca

Starosądeckie skarby
MARCIN MARCZYK

S

fot. MARCIN ROLA

tary Sącz to miejsce z wyjątkowym, średniowiecznym klimatem. Średniowieczny, pięknie zachowany Rynek, Klasztor Klarysek,
Ołtarz Papieski to perełki architektoniczne naszego regionu. Jednak
nie tylko miasto Stary Sącz przyciąga co roku tysiące turystów. Na
terenie gminy możemy natrafić na
równie ciekawe, choć mniej znane miejsca (architektoniczne, przyrodnicze, widokowe), które najlepiej zwiedzać pieszo lub rowerem.

Najciekawszym miejscem jest zbudowana w zeszłym roku ze środków
unijnych platforma widokowa, zwana potocznie „ślimakiem” a mieszcząca się na Woli Kroguleckiej,
która jest najwyżej położoną wsią
w gminie. Obiekt usytuowany jest
na szczycie góry Dzielnica (539 m.
n.p.m) w paśmie Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim, posiada parking oraz
miejsce do grillowania. Widok z platformy zapiera dech w piersiach. Możemy zobaczyć jak na dłoni całe pasmo Radziejowej (najwyższy szczyt
Beskidu Sądeckiego), Pasmo Koziarza, Gorce, Beskid Wyspowy, Makowicę, a także ruiny zamku w Rytrze, rzekę Poprad, Barcice, Stary
Sącz. Dojazd do „ślimaka” jest dobrze oznakowany. Prowadzi do niego także ścieżka edukacyjna „Het
Na Hore Bez Skole”, której początek
znajduje się przy siedzibie Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego na Woli Kroguleckiej. Z Barcic jadąc rowerem warto skorzystać z niebieskiego szlaku
turystycznego PTTK, który prowadzi przez Wolę Krogulecką na Ma22
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kowicę. Po odpoczynku na platformie widokowej
kontynuujemy naszą wycieczkę niebieskim szlakiem PTTK z Barcic na
Makowicę. Po kilkunastu minutach
jazdy rowerem dojeżdżamy do magicznego miejsca o nazwie „Głęboki
Jar” (możemy tam udać się również
pieszo). Znajduje się tam piękny
drewniany most przerzucony nad
Potokiem Życzanowskim. Płynie on
wąwozem skalnym o głębokości od
kilku do kilkunastu metrów i szerokości 5 – 10 metrów. Widoczne fragmenty kilku poziomów wypłaszczeń
dolinnych, w tym tarasów zbudowanych z osadów rzecznych świadczy
o wieloetapowym rozwoju doliny.
W pobliżu mostu, który stoi już 80
lat, znajduje się drewniana wiata,
gdzie można odpocząć i cieszyć się
pięknem przyrody.
W gminie Stary Sącz warto także zwiedzić pomnik przyrody „Źró-

dło Anna”, znajdujący się w lasach
Korzeczkowskich w Barcicach. Jest
to źródło siarczkowe, o właściwościach leczniczych. Woda ta stosowana jest w kuracji pitnej, ma
działanie odczulające, odtruwające
oraz pobudzające wydzielanie żółci

i soku trzustkowego. Jest zalecana
w chorobach przewodu pokarmowego, zaburzeniach przemiany materii i w zatruciach metalami ciężkimi.
Wody siarczkowe charakteryzują się
specyficznym zapachem siarkowodoru i białym, fioletowym lub purpurowym osadem. Dojazd rowerem nie
jest skomplikowany. W Barcicach
przejeżdżamy most na Popradzie.
Za mostem skręcamy w drugą uliczkę w lewo. Jadąc mijamy znane fanom Festiwalu Pannonica miejsce,
czyli Stodołę w Odnozynie, dojeżdżamy do mostku na potoku Bogusławie, przejeżdżamy przez szlaban
i kontynuujemy jazdę. Po drodze mijamy tamy zbodowane na potoku
przez bobry. Następnie czeka nas
podjazd drogą w kierunku lasu. Otaczający las jest częstym miejscem
odwiedzin grzybiarzy. Po przejechaniu 500 metrów dostrzeżemy tabliczkę (po lewej stronie) informującą o zejściu do źródełka.
Ciekawym miejscem widokowym,
choć nieco bardziej wymagającym
kondycyjnie jest wzgórze Popowickie. Wycieczkę można rozpocząć
na moście na rzece Poprad w Popowicach. Po minięciu mostu jedziemy prosto, przejeżdżamy około 500 metrów drogi głównej przez
wieś i dojeżdżamy do kolejnego
mostku na potoku. Mijamy go i jedziemy prosto. Droga kieruje się do
góry i w tym momencie rozpoczyna się wspinaczka na szczyt. Droga
jest cały czas asfaltowa, natomiast
ostatni podjazd odbywa się po płytach betonowych. Podjazd ma około
2 km i cały czas roztacza się wokół
nas piękny widok na Stary Sącz, Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy. Na
szczycie znajduje się rozległa polana z panoramą, która zapewni relaksujący odpoczynek na łonie natury. Kontynuując naszą wycieczkę,
możemy dotrzeć na Wolę Krogulecką mijając przysiółek Malniki, który znajduje się zaraz pod zielonym
szlakiem PTTK na Makowicę. Z Malników rozciąga się szeroka panorama na Nowy Sącz, Pogórze Ciężkowicko–Rożnowskie oraz Beskid
Niski. Na szczycie znajduje się również piękna kapliczka maryjna.

