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Swojskie Święta
Czy możliwe są jeszcze święta bez internetu i ulubionej „apki” w telefonie? W świecie wirtualnym robi się coraz bardziej świątecznie i przytulnie.
Wujek Google niebawem zaskoczy nas świątecznym stroikiem z migotającymi
światełkami, a ciocia Wikipedia uratuje sprawdzonym przepisem na karpia.
Do drzwi na pewno zapuka MMS z bożonarodzeniową muzyką, a całość dopełnią wyskakujące „okienka” z życzeniami od właścicieli sieci komórkowych.
Być może to właśnie w tym roku wnuczek zaskoczy naszego dziadka informacjami o II wojnie światowej wyciągniętymi prosto z komórki, a córka razem
z babcią uruchomi na tablecie „apkę” pogodową, w oczekiwaniu na pierwszą
gwiazdkę. Głowa rodziny, po udanym surfowaniu w e-sklepie usiądzie przy
stole ze swoim nowym i dużym smartfonem i prześle pozostałym zestaw kolęd bożonarodzeniowych. Następnie wykona tysiąc zdjęć ze wspólnej Wigilii,
aby zaraz po życzeniach udostępnić je na osi czasu na Facebooku. Pozostali
w tym czasie stworzą grupę na Skypie i wymienią się właśnie co wyszukanymi
świątecznymi demotywatorami i memami.
Brzmi nieco obco? Kiedyś zapraszaliśmy się do domów, można było wspólnie
spędzić czas, podyskutować i pokolędować. A teraz dzieci spotykając się ze
sobą, zamiast spojrzeniami wymieniają się przede wszystkim plikami, aplikacjami i grami. Nie czują, tylko czatują, nie w lesie, ale w necie. Niech więc te
święta będą inne niż nasza coraz bardziej wirtualna rzeczywistość. Niech to
Boże Narodzenie będzie takie jak kiedyś: białe, wesołe i bardziej swojskie.
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Rada Miejska w Starym Sączu
12. i 13. sesja Rady Miejskiej

FOT. RYSZARD KUMOR

Dochody i wydatki gminy w 2016 roku

N

a 12. posiedzeniu, 28 października br., Rada Miejska w Starym
Sączu zdecydowała m.in. o przystąpieniu do opracowania Programu
Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz
(podstawy planów i działań w tym
zakresie).
W sprawozdaniu międzysesyjnym
burmistrz Jacek Lelek m.in. prezentował kilka planowanych i aktualnie realizowanych inwestycji, w tym dobiegający końca remont ul. Węgierskiej,
opowiadał też o wizytach samorządow-

ców w partnerskich
miastach Lambres-lez-Douai we Francji i Keszthely na
Węgrzech (wspólnie
z reprezentantami
organizacji pozarządowych ze Starego
Sącza). Następnie
zastępca
burmistrza Kazimierz Gizicki referował aktualne zagadnienia
i prognozy w zakresie gospodarki odpadami w Małopolsce, w tym w Gminie Stary Sącz.
Na 12. sesji w kadencji Rada Miejska podjęła m.in. uchwały w sprawie
wyboru ławników do Sądu Okręgowego
w Nowym Sączu i do Sądu Rejonowego
(w tym Sądu Pracy) w Nowym Sączu.
W wyniku głosowania tajnego na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu na czas kadencji
2016–19 wybrani zostali: Barbara Cięciel, Jolanta Młodkowska-Czech, Katarzyna Bernadetta-Szewczyk, Antonina
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Rój, Kazimierz Nakielski, Józef Szabla, Michał Stanisław Tokarczyk, natomiast do Sądu Rejonowego: Agnieszka
Sylwia Jaworska, Piotr Paweł Korwin
oraz Małgorzata Romańska i Maria
Wąchała (obie do Sądu Pracy). Rada
uchwaliła także „Program współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2016”. Zdecydowała o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy jako podstawy prowadzenia
przez gminę wszelkich planów i działań w tym zakresie. Podjęto również
kilka uchwał o wydzierżawieniu gminnych nieruchomości. W sumie podjętych zostało dwanaście uchwał, które
po uprawomocnieniu będą dostępne
do wglądu w Biurze Rady Miejskiej
i opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Na sesji gościli m.in. radny wojewódzki Stanisław Pasoń i radny powiatowy Jan Gomółka.

Liczba, która cieszy

6176
Tylu mieszkańców zagłosowało na
projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego gminy Stary Sącz na rok
2016.

INFORMACJE

W Popowicach
bezpiecznej
Zgodnie z harmonogramem zakończyły się już prace przy stabilizacji osuwiska w Popowicach,
jednego z większych osuwisk
w Małopolsce.

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

zł będzie zrównoważony kredytami
(17, 3 mln zł) i pożyczkami (5 mln zł).
Zaplanowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) w przyszłym roku
wynoszą 24,5 mln zł. W dalszym
ciągu priorytetem będą prace zapisane w rozdziale „gospodarka ściekowa i ochrona wód” oraz w rozdziale
„transport i łączność”. Zaplanowano
też prace modernizacyjne przy obiektach sportowych w Barcicach i Starym Sączu oraz budowę biblioteki
w Starym Sączu. Na kilka kolejnych
inwestycji (m.in. adaptację budynku
przy ul. 11 listopada na Ośrodek Pomocy Społecznej, modernizację budynków komunalnych przy Rynku 5
i 6 na cele kulturalne, ścieżkę widokową na Miejskiej Górze, rozbudowę
cmentarza komunalnego) będzie sporządzana dokumentacja projektowa.
Na 13 sesji Rady Miejskiej podjęto 34 uchwały, w tym w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, wysokości stawek podatku od
środków transportowych, opłaty targowej, przyjęcia „Projektu założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stary Sącz na lata 2015 – 2030”,
działań zmierzających do przygotowania terenów inwestycyjnych dla
przedsiębiorców, ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków, w okresie
01.01.2016 – 31.12.2016. Po uprawomocnieniu wszystkie uchwały są
dostępne do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej i publikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej. Na sesji gościł
m.in. radny powiatowy Wojciech Nalepa. (RK)

Powstał wielki mur oporowy oraz
nowa nawierzchnia z odwodnieniami. Ogromna konstrukcja i ponad
1400 metrów sześciennych betonu
mają zabezpieczyć mieszkańców.
Tak duże przedsięwzięcie wymagało dofinansowania, gdyż Gminy nie
było stać na jego realizację. 80%
udało się pozyskać z funduszy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
z programu Usuwanie Skutków Ruchu Osuwiskowego Ziem. Wartość
realizowanego zadania to 4,1 mln
złotych. Mieszkańcy Popowic nie
kryją radości z tej potrzebnej i długo
oczekiwanej inwestycji. (WW)

Osiedle z siłownią
22 listopada na Osiedlu Słonecznym w Starym Sączu oficjalnie
udostępniono siłownię pod chmurką, która została wybudowana
w ramach budżetu obywatelskiego
na rok 2015.
Do wykonania pozostał jeszcze monitoring i oświetlenie, o które mieszkańcy również wnioskowali. Prace
zostaną ukończone po uzyskaniu
stosownego pozwolenia na budowę.
(WW)

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

Natomiast 30 listopada br., na 13.
posiedzeniu w siódmej kadencji Rady
Miejskiej w Starym Sączu burmistrz
Jacek Lelek przedstawił projekt budżetu gminy na rok 2016. Wszyscy
radni otrzymali dokument z planowanymi dochodami i wydatkami gminy,
do dalszych prac w komisjach.
Zwyczajowo obrady rozpoczęły się
od sprawozdań burmistrza Jacka Lelka i przewodniczącej rady Ewy Zielińskiej. Gospodarz gminy prezentował zrealizowane w ostatnim czasie
i prowadzone inwestycje (m.in. zmodernizowaną ul. Węgierską, odbudowane drogi: Barcice–Facimiech i „Do
Krzaka” w Przysietnicy, zabezpieczone osuwisko w Popowicach, siłownię na os. Słonecznym, nową bibliotekę w Gołkowicach), uroczystości
i wydarzenia społeczno-kulturalne,
udział w konferencjach regionalnych
w ostatnim okresie. Następnie przedstawił, omówił i przekazał radnym do
pracy w komisjach projekt budżetu
gminy na 2016 rok.
Dochody budżetu w 2016 roku planowane są w łącznej kwocie 65,6 mln
zł (tym: 4,1 mln zł od osób prawnych,
3,4 mln zł od osób fizycznych, 10,4
mln zł – udział w podatku dochodowym osób fizycznych, 32,1 mln zł wyniesie w sumie subwencja oświatowa,
wyrównawcza i równoważna). Natomiast wydatki zaplanowano w kwocie
87,9 mln zł (w tym: 27,2 mln zł oświata i wychowanie, 19 mln zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
12,4 mln zł pomoc społeczna, 7 mln
zł transport i łączność, 6,6 mln zł administracja, 3,1 mln zł kultura i ochr.
dziedzictwa, 3 mln zł kultura fizyczna
i sport). Deficyt w wysokości 22,3 mln
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INFORMACJE

Budowa kolejnych
kilometrów kanalizacji
sanitarnej

Droga Cyganowice–Popowice z dofinasowaniem

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

26 listopada br. burmistrz Jacek
Lelek podpisał dokumenty na budowę kolejnych siedmiu kilometrów kanalizacji, w południowej
części Starego Sącza.

D

Wykonawcą zadania pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej dla południowej części Starego Sącza” jest wyłoniona w drodze przetargu Firma
Budowlano-Instalacyjna
WODEX
z Ożarowa. Kwota brutto realizacji
przedsięwzięcia wynosi 2.140.200
zł. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej
o długości 6862 metry bieżące z rur
PCV wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres robót obejmuje wykonanie: sieci kanalizacyjnej o średnicy
250 mm – 1703 mb; sieci kanalizacyjnej o średnicy 200 mm – 4842
mb; sieci kanalizacyjnej o średnicy 160 mm – 281 mb; przełożenie
wodociągu z rur PE (fi 90 mm – 6
mb, fi 63 mm – 30 mb). Zakończenie przedsięwzięcia ustalono na 30
listopada 2016 r. (red)

Kolejna udana kwesta
na odnowę nagrobków
We Wszystkich Świętych, 1 listopada 2015 r. przed bramami
na starosądeckie cmentarze tradycyjnie kwestowali członkowie
i sympatycy Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, władze gminy
i uczniowie. Zebrano więcej pieniędzy niż w roku ubiegłym, tj. ponad 10,4 tys. zł i 15 euro.
– Tegoroczną kwestę należy uznać
za bardzo udaną, można powiedzieć, że wpisała się już w pejzaż
odwiedzin grobów w uroczystość
Wszystkich Świętych – podsumowywuje Andrzej Długosz. (red)
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Po raz kolejny wniosek złożony przez gminę Stary Sącz został bardzo wysoko
oceniony. Komisja powołana przez Wojewodę Małopolskiego zakończyła ocenę wniosków złożonych na 2016 r. w ramach wieloletniego „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Na wstępnej liście rankingowej jest przebudowa i remont drogi Cyganowice–Popowice.
Listę rankingową ustalono na podstawie wyników oceny merytorycznej. Do
naboru zgłoszono 92 wnioski, w tym 64 z gmin i 28 z powiatów. Po przeprowadzonej ocenie formalnej odrzucono 34 wnioski. Z powiatu nowosądeckiego do
dofinansowania zakwalifikowały się dwa samorządy: gmina Stary Sącz i Łącko.
Gmina Stary Sącz będzie realizowała zadanie pn. „Przebudowa i remont dróg
gminnych ul. Cyganowicka Stary Sącz–Popowice na odcinku 1,29 km, z remontem mostu na Popradzie w Popowicach”. Wartość zadania wynosi 2,6 mln złotych, natomiast dofinansowanie 1,36 mln złotych. W ramach zadania zostanie
wykonana przebudowa drogi na odcinku 400 metrów, przebudowa istniejących
zatok, remont chodników (813 metrów), przebudowa przepustu, remont mostu
na rzece Poprad, budowa oświetlenia na długości 400 metrów. Kwota refundacji wynosi 50% wartości zadania. (WW)

Węgierska wizyta przedstawicieli organizacji
pozarządowych w Keszthely
W dniach 22 – 25 października br.
24–osobowa delegacja przedstawicieli organizacji pozarządowych
działających w mieście i gminie Stary Sącz przebywała w mieście Keszthely na Węgrzech, na zaproszenie władz samorządowych miasta
oraz działających w nim organizacji
pozarządowych.
Samorząd miasta zaprosił organizacje pozarządowe na uroczystości Święta Narodowego Węgier, obchodzonego w rocznicę Powstania Narodowego
1956 roku – największego zrywu rewolucyjnego, mającego na celu obalenie tyranii i zależności od ZSRR. Uroczystości rozpoczęły się w czwartek,
22 października wieczorem marszem
z pochodniami. Główne uroczystości miały miejsce następnego dnia na
Rynku miasta, a rozpoczęła je msza
święta. W oficjalnych uroczystościach
wziął udział Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza oraz Krzysztof Szewczyk

FOT. GRAŻYNA LEŚNIAK

fot. UMIG

opiero co zakończone zostały prace związane z największą tegoroczną
drogową inwestycją w gminie Stary Sącz, czyli z remontem ulicy Węgierskiej, a już docierają kolejne dobre informacje o dotacjach przyznanych
w konkursach na rok 2016.

radny Rady Miejskiej w Starym Sączu.
W czasie pobytu na Węgrzech przedstawiciele organizacji pozarządowych
spotkali się z burmistrzem miasta
Keszthely Ruzicsem Ferencem, zwiedzili Pałac Festeticsów, w którym mieści się słynna biblioteka Helikon, Balaton, groty oraz ruiny zamku w mieście
Tapolca. Ich pobyt na Węgrzech zakończyła msza święta w Bazylice Karmelitów odprawiona przez polskiego karmelitę. (red)

Gospodarcza wizyta we Francji

Doświadczenia i kontakty

fot. ARCHIWUM

Na początku października 2015 r. kilkuosobowa delegacja starosądeckich samorządowców z burmistrzami
Jackiem Lelkiem i Kazimierzem Gizickim na czele gościła w partnerskim mieście Lambres-lez-Douai w departamencie Nord we Francji, z którym Stary Sącz współpracuje od 2007 roku.

G

ości ze Starego Sącza przyjmował mer Martial Vandewoestyne, jego współpracownicy i przedstawiciele Polonii.
Wizyta miała charakter nie tylko kurtuazyjny, ale również gospodarczy. – Kontakty są bardzo żywe i objęły już znaczne
grupy mieszkańców obydwu miast. Tym razem gospodarze
zadbali o to, żebyśmy w ich mieście przyjrzeli się funkcjonowaniu różnych placówek kulturalnych, oświatowych i społecznych. Zobaczyliśmy m.in. oddany w ubiegłym roku dom
spokojnej starości oraz żłobek. Mieliśmy okazję odwiedzić
także szkołę podstawową, przedszkole, szkołę muzyczną
oraz centrum kultury. Bardzo miłą niespodzianką był koncert charytatywny zorganizowany w miejscowym kościele
parafialnym przez Towarzystwo Francusko-Polskie. Miejscowa orkiestra w ponad 80–osobowym składzie wykonała kilka utworów Chopina oraz Griega, a solistką przy fortepianie
była znakomita pianistka polskiego pochodzenia Maria Claude-Werchowska. W wypełnionej po brzegi świątyni popłynęły
nie tylko dźwięki wybitnych utworów w wirtuozerskim wykonaniu ale także słowa o przyjaźni pomiędzy Francją i Polską,
a także między Lambres i Starym Sączem – wspomina burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek. Okazuje się, że funkcjonowanie placówek i organów gminnych we Francji takich jak
szkoły, biblioteki i centra kultury nie różni się znacząco od
starosądeckich – Pod względem wyposażenia, estetyki, organizacji pracy nie mamy powodów do żadnych kompleksów. Myślę, że uczestnictwo w kulturze jest u nas ciągle na
trochę niższym poziomie. Ale tutaj na przykład ciekawostką
może być to, że szkoły we Francji nie uczą we środy. Za to
otwarte są w soboty do południa. Ten czas, gdy dzieci nie idą
do szkoły, a rodzice są w pracy, zagospodarowywany jest
przez ośrodek kultury – dodaje Jacek Lelek.
Burmistrzowie przypatrywali się także działaniu lokalnej samorządności, która funkcjonuje w odmienny sposób
niż w Polsce. Każda miejscowość stanowi bowiem osobną
gminę. Na jej czele stoi mer, który jest jednocześnie przewodniczącym rady gminy. Głosowanie do rady odbywa się
poprzez głosowanie na listy kandydatów, a merem zostaje
lider tej listy, która uzyska największe poparcie. Co ciekawe, niezależnie od tego jak wielką przewagę uzyska zwycięska lista nad pozostałymi, otrzymuje ona co najmniej 50%
miejsc w radzie. Zatem mer ma z definicji mer ma zapewnioną większość w organie stanowiącym gminy. Inną cieka-

wostką jest fakt, że tak duże rozdrobnienie samorządów powoduje, że do realizacji wielu zadań gminy muszą się łączyć
we współpracy. Przykładem takiej dobrej współpracy może
być porozumienie 82 francuskich gmin, które założyły spółkę Symevad zajmującą się odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych z tych gmin.
Starosądecka delegacja miała możliwość przyjrzenia się,
jak w praktyce funkcjonuje taki podmiot. A było się od kogo
uczyć, gdyż porozumienie miedzygminne Symevad należy
do liderów w tej branży w całej Francji. Firma ta nie działa
dla zysku i generowania dochodu, natomiast jej zadaniem
jest jak najbardziej ekologiczne i ekonomiczne uporanie
się z problemem odpadów. Efekty tej pracy są imponujące.
O poziomie rozwoju może świadczyć chociażby fakt, że spółka ta dwa lata temu zlikwidowała spalarnię odpadów uważaną obecnie za nieekologiczną i w jej miejsce zbudowała
nowoczesną fabrykę, która z odpadów zmieszanych, czyli
tak zwanego najgorszego odpadu, który zostaje po wyselekcjonowaniu wszelkich możliwych surowców, takich jak papier, plastik, metal, szkło – produkuje metan, paliwo stałe
do pieców koksowniczych oraz granulat wykorzystywany do
budowy dróg. Na obecną chwilę do składowania pozostaje zaledwie 15% masy odpadów, ale trwają prace, by ten
wskaźnik zminimalizować do zera, czyli by móc wykorzystywać dosłownie wszystkie odpady, jakie powstają na terenie
danej gminy. Uzupełnieniem tego systemu jest bardzo mocno zautomatyzowana sortownia odpadów, kompostowniki,
zakład naprawy urządzeń, które do naprawy się jeszcze nadają. Gospodarka odpadami jest rzeczywiście dobrze zorganizowana, a zarządzająca nią spółka pozostaje całkowicie
w rękach samorządów. Jedynym elementem, który niepokoi
pozostaje fakt, że utrzymanie tego systemu jest kosztowne
i wynosi około 100 euro na mieszkańca rocznie. (WW)

A to ciekawe...

Uczcili pamięć polskich żołnierzy
Z okazji rocznicy odzyskania
niepodległości przedstawiciele samorządu Lambres-lez-Douai złożyli kwiaty
pod pomnikiem poległych
polskich żołnierzy – ochotników, uczestników bitwy
pod La Targette we Francji
w dniu 9 maja 1915 roku.
Pomnik w miejscowości La Targette na
krańcu miasteczka Neuville-Saint-Vaast został wzniesiony
z funduszy zebranych przez Polaków mieszkających w Pas-de-Calais i odsłonięty 21 maja 1933 r. Ma formę krzyża,
na którym od frontu umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca żołnierza ze sztandarem oraz napis: „ZA WASZĄ
I NASZĄ WOLNOŚĆ”. (red)
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Gdy mężczyzna kończy 60 lat
Jubilatowi od tej historycznej daty
Kobiety najczęściej będą dawać ... kwiaty.
Nic dziwnego, że potem mówią o człowieku
Że jest w kwiecie wieku.
Adam Wkość

Jubileusz starosądeckich par małżeńskich

Złote i diamentowe gody
10

listopada 2015 r. w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu jak co roku
odbyła się uroczysta ceremonia poświęcona parom małżeńskim, które
przeżyły razem ponad 50 lat. W uroczystości wzięło udział 15 par małżeńskich oraz ich znajomi i członkowie rodzin. Specjalne wyróżnienie
otrzymała para z jubileuszem diamentowym, która obchodziła 64-lecie zawarcia małżeństwa.
Każda para została udekorowana Medalem Za Długoletnie Pożycie

Małżeńskie przez burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka, przewodniczącą Rady Miejskiej Ewę Zielińską
oraz zastępcę burmistrza Kazimierza
Gizickiego.
Rozpoczęcie obchodów jubileuszu
poprzedziła msza święta w intencji Jubilatów odprawiona przez księdza Marka Tabora, proboszcza parafii
św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu. Po mszy nastąpiła uroczystość
wręczenia odznaczeń, którą prowadziła kierowniczka starosądeckiego
urzędu stanu cywilnego Alfreda Wa-

A to ciekawe...

Słabnące dane demograficzne
Analizując dane statystyczne miasta i gminy Stary Sącz
dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów nie możemy
mówić o przyroście naturalnym w ostatnich latach. Począwszy od 2012r., w którym zarejestrowano 297 nowo
narodzonych dzieci, kolejne lata wykazują tendencję
spadkową: 2013 – 243, 2014 – 270, 2015 – 203 (na
dzień 16 listopada).
Warto przy tym zaznaczyć, że sporą część dzieci stanowią
urodzenia, które miały miejsce poza granicami Polski i zostały wpisane do starosądeckiego rejestru w celu otrzymania polskich dokumentów. Większość z nich nie mieszka niestety w kraju. W 2015 roku zarejestrowano już ponad
50 takich dzieci, głównie urodzonych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji i Niemczech. W roku 2014 było to 36 dzieci,
a w latach poprzednich odpowiednio: 2013 r. – 46, 2012
– 45. W przypadku małżeństw sprawa przedstawia się nieco inaczej. Małżeństwa można zawierać w każdym urzędzie stanu cywilnego (śluby cywilne) oraz w każdym koście-
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stag. O oprawę artystyczną tych jakże wzruszających chwil zadbał starosądecki zespół muzyczny Pokolenie
Jana Pawła II.
Na zakończenie Jubilaci oraz goście zostali zaproszeni na poczęstunek, po którym w podniosłej atmosferze wspólnie śpiewano pieśni
patriotyczne.
Szanownym Jubilatom gratulujemy
i życzymy długich i pogodnych lat życia, w jak najlepszym zdrowiu i harmonii, a także zrealizowania wszelkich zamierzeń i planów. (WW)

le na terenie RP (śluby wyznaniowe, które są rejestrowane
w Urzędzie Stanu Cywilnego, w obrębie działania którego
mieści się siedziba kościoła). W starosądeckim USC w 2012
r. zarejestrowano 160 ślubów (w tym 121 wyznaniowych, 25
cywilnych, 14 transkrypcji czyli ślubów zawartych poza granicami RP), w 2013 r. – 145 (w tym 114 wyznaniowych, 24
cywilne, 7 transkrypcji), w 2014 r. – 194 (w tym 142 wyznaniowe, 38 cywilnych, 14 transkrypcji), w 2015 r. na dzień 16
listopada 152 śluby, w tym udzielono 30 ślubów cywilnych.
Niepokojąca jest również statystyka dotycząca orzeczonych
rozwodów, w bieżącym roku (do listopada) na mocy orzeczeń sądów rozwiązano 30 małżeństw i niestety jest to najwyższa liczba w przeciągu ostatnich lat (2014 r. - 24, 2013
r. – 28, 2012 r. – 23). W przeciągu ostatnich lat zarejestrowano w starosądeckim urzędzie około 30 ślubów z obcokrajowcami, obywatelami Niemiec, Ukrainy, Mołdawii, Słowacji,
Hiszpanii, Włoch, Białorusi, Wielkiej Brytanii oraz krajów
afrykańskich. Większość z tych małżeństw nie mieszka na
terenie RP, część zostało już rozwiązanych wyrokami zagranicznych sądów. W bieżącym roku na terenie miasta i gminy Stary Sącz zostały zawarte 4 śluby z obywatelami innych
państw, w tym 3 wyznaniowe. (WW)

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

INFORMACJE

Filia Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołkowicach Górnych

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

Nowe miejsce spotkań

17

listopada odbyło się uroczyste
otwarcie nowoczesnej biblioteki, usytuowanej w sąsiedztwie zespołu szkół w Gołkowicach. Wstęgę
przecinali burmistrzowie Jacek Lelek,
i Kazimierz Gizicki, a także Stanisław
Pasoń, Marian Ryba, ks. Kazimierz Koszyk, Ewa Zielińska oraz Maria Sosin
– dyrektorka biblioteki.

Nowy budynek biblioteki o powierzchni użytkowej 545 m2 wybudowany został
w ramach projektu „Budowa filii Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu w miejscowości Gołkowice Górne”. Wartość projektu:
2.555.500 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 1.875.000 zł oraz dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego: 45.000
zł. Środki własne budżetu gminy Stary
Sącz wyniosły 635.500 zł. Budynek nowej biblioteki jest dwukondygnacyjny,
ma salę widowiskową, salę komputerową, nastrojową czytelnię, kilka wydzielonych miejsc na księgozbiory oraz zaplecze sanitarne.
Na otwarcie biblioteki przybyli zarówno mieszkańcy Gołkowic, jak i zaprosze-

ni goście. Na uroczystości byli obecni
m.in.: Zofia Bukowiec z biura senatora
Stanisława Koguta, Stanisław Pasoń
– radny województwa małopolskiego,
Grzegorz Baran – wicekurator Oświaty,
Marian Ryba – członek zarządu powiatu nowosądeckiego, Zenon Szewczyk –
przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury, Jan Gomółka i Ryszard
Poradowski – radni powiatu nowosądeckiego, Małgorzata Skwarka – pracownik
Starostwa Powiatowego, Jerzy Woźniakiewicz i Anna Wiśniewska – dyrektorzy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Krakowie, burmistrz Starego Sącza
Jacek Lelek, wiceburmistrz Kazimierz
Gizicki, Ewa Zielińska – przewodnicząca Rady Miejskiej Starego Sącza i jej zastępca Andrzej Stawiarski, Jan Migacz
– sekretarz gminy Stary Sącz, radni Starego Sącza obecnej i byłej kadencji, Stanisław Kusior – burmistrz Żabna, Marek
Janczak - wójt gminy Łabowa, Paweł Dybiec - zastępca wójta gminy Łącko, Anna
i Wojciech Świątkowie – projektanci
obiektu, księża parafii św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach oraz dyrektorzy bibliotek publicznych z Dąbrowy Tarnowskiej, Zakopanego, Białego Dunajca

oraz z powiatu nowosądeckiego, dyrektorzy szkół i placówek przedszkolnych,
przedstawiciele jednostek organizacyjnych z miasta i gminy Stary Sącz oraz
przedstawiciele stowarzyszeń.
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością również prof. dr hab. Jacek Wojciechowski, wykładowca akademicki UJ,
wieloletni Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
Oficjalną uroczystość otwarcia uświetniły występy artystyczne w wykonaniu
uczniów z Zespołu Szkół w Gołkowicach. Grą na fortepianie zaczarowała
publiczność Alicja Kanik, laureatka wielu konkursów. Michał „Cola” Wcisło, laureat konkursu poezji śpiewanej, wykonał „Modlitwę” Bułata Okudżawy.
Na adres biblioteki wpłynęły również
listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy,
Dyrektora Instytutu Książki Grzegorza
Gaudena i Dyrektor Biblioteki Powiatowej z Brzeska Marii Marek, które odczytano podczas uroczystości.
W tym szczególnym dniu padło wiele
ciepłych słów oraz życzeń. W trakcie wystąpień goście podarowali Bibliotece kilka pamiątkowych prezentów. (red)
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EKONOMIA I PIENIĄDZE
Plany Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu

Pieniądze na rozwój

fot. UMIG

końcowym etapie tworzenia strategii, ale jeszcze
w połowie grudnia zapraszam na ostatnie konsultacje naszej LSR.

R

ozmowa z Wiolettą Derymacką,
prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu,
mieszczącej się w Mostkach 86.

N

iedawno odbyły się w Starym Sączu, Łącku oraz Podegrodziu konsultacje społeczne związane z tworzoną Strategią Rozwoju Lokalnego
na lata 2016–2022. Jakie przyniosły
rezultaty?
Opracowanie nowej Strategii generalnie prowadzone jest w oparciu
o szerokie konsultacje społeczne prowadzone na obszarze naszej LGD. Podczas wielu zorganizowanych spotkań
i warsztatów szansę zabrania głosu
i prezentacji swojej opinii miała każda
osoba zainteresowana Lokalną Strategią Rozwoju i działalnością LGD. Natomiast duża ilość przeprowadzonych
konsultacji społecznych (m.in. ankiety
na spotkaniach, ankieta diagnozująca
problemy i oczekiwania mieszkańców
obszaru LGD) jest dowodem, że zapisy
zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju
będą odpowiadać istniejącej na tym terenie sytuacji. W związku z tym można
jednoznacznie stwierdzić, że Lokalna
Strategia Rozwoju powstaje w sposób
partnerski w procesie stałych konsultacji. Jest to bardzo istotne z uwagi na
to, iż dokument określa kierunki rozwoju obszaru LGD oraz przedsięwzięcia,
które mają prowadzić do realizacji wytyczonych celów. W imieniu swoim i Zarządu Stowarzyszenia chcę serdecznie podziękować wszystkim osobom
za dzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz aktywny udział w opracowaniu
Strategii, która będzie służyła rozwojowi obszaru Stowarzyszenia LGD Brama
Beskidu. W chwili obecnej jesteśmy na
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Czym zajmuje się Stowarzyszenie LGD Brama
Beskidu?
Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu jest
partnerstwem trójsektorowym, które działa na rzecz
szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich,
głównie poprzez aktywizowanie mieszkańców i wspieranie oddolnych inicjatyw w tym zakresie. Obszar ten tworzą trzy sąsiadujące ze
sobą gminy: Podegrodzie, Łącko i Stary Sącz. Jesteśmy po to, aby poprzez
środki finansowe, jakimi dysponujemy, głównie z PROW, rozwijać przedsiębiorczość, kształtować społeczeństwo
obywatelskie i informacyjne, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, propagować zdrowy tryb życia oraz rozwój produktów regionalnych, turystyki
i agroturystyki, a także dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu.
W tym roku do LGD Brama Beskidu
przyłączona została gmina Łącko. Jakie korzyści się z tym wiążą?
Rozszerzenie obszaru działania
LGD Brama Beskidu o gminę Łącko to
przede wszystkim większe możliwości
działania. Jako LGD mamy możliwość
uzyskania większych niż w poprzednim okresie programowania środków,
co w efekcie zwiększa zasięg i zakres
podejmowanych przedsięwzięć. Ponadto poszerzony obszar jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje kulturowe
i przyrodnicze, a także chęć do współpracy oraz wspólne cele.
Jakie są Pani priorytety jako prezes
Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu
na najbliższe lata?
Najważniejszym priorytetem na chwilę obecną jest opracowywana Lokalna
Strategia Rozwoju na lata 2016–2022,
bo to ona wyznaczy nam główne kierunki działania Stowarzyszenia na przyszłość. Zamierzam przede wszystkim
realizować LSR zgodnie z jej założeniami, gdyż będzie ona tak naprawdę gło-

sem mieszkańców gmin Podegrodzie,
Łącko i Stary Sącz, obszaru naszego
działania. Uważam, że moje cele nie
mogą być inne niż cele Stowarzyszenia,
z którymi się utożsamiam. Oczywiście
nie zamierzam skupiać się tylko na realizacji celów wyznaczonych w Strategii
w oparciu o środki z Programu Obszarów Wiejskich, ale planuję pozyskiwać
fundusze z innych programów operacyjnych, a także środków krajowych. Chcę
ponadto, aby Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu było kojarzone z organizacją, która jest otwarta na współpracę,
czy to z instytucją publiczną, organizacją pozarządową, jak i zwykłym mieszkańcem naszego obszaru działania.
Wiem, jak istotny jest kontakt z innymi
instytucjami i organizacjami, a podstawą działalności jest dialog, rozmowa
z innymi.
Jakie korzyści mogą odnieść Starosądeczanie w związku z planowanym
unijnym dofinansowaniem?
W ramach LSR planujemy pozyskać
9 milionów zł, w tym na realizację LSR
– 7 mln zł, na projekty współpracy 350
tys. zł, a na koszty bieżące i aktywizację 1,65 mln zł. Poza tym nowy okres
programowania otwiera drogę do aplikowania o środki finansowe w ramach
kilku programów operacyjnych na poziomie regionalnym i centralnym. Dużym programem na poziomie regionu
jest Regionalny Program Operacyjny
dedykowany Małopolsce. Poza środkami w regionie jest POWER na poziomie centralnym i oczywiście środki
z PROW jakimi dysponować będziemy
jako Lokalne Grupy Działania. Myślę,
że zarówno Starosądeczanie jak i np.
organizacje pozarządowe mogą aplikować o środki w ramach wspomnianych programów, ale również w ramach programów rządowych np. FIO,
który jest obecnie ogłoszony czy też
ASOS dla seniorów. Pozwala to organizacjom na finansowanie swojego rozwoju i realizacje ciekawych przedsięwzięć. W ramach naszych przyszłych
działań planujemy również różnego rodzaju działania aktywizujące. Chcielibyśmy poza środkami przeznaczonymi na
realizację założeń LSR, pozyskać dodatkowe środki na realizacje przedsięwzięć, które między innymi zamierzamy kierować do dzieci, młodzieży czy
seniorów. (WW)

Budżet Obywatelski 2016

Mieszkańcy zadecydowali
O

północy z dnia 26 na 27 października zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do drugiej edycji budżetu obywatelskiego
gminy Stary Sącz. W 2016 roku 400
tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na dziewięć nowych zadań w ramach drugiego w historii Starego Sącza budżetu obywatelskiego.
Głos można było oddać na jeden
z 23 projektów, w sumie o wartości
około 915 tysięcy zł. Głosowanie odbywało się głównie za pośrednictwem
Internetu (do urny na parterze siedziby Urzędu Miejskiego wrzucono 46
głosów ważnych i jeden głos nieważny). W drugiej edycji mogło głosować
więcej osób zameldowanych w gminie, w tym osoby niepełnoletnie mające co najmniej 15 lat, w sumie 19.613
mieszkańców. Największym zainteresowaniem cieszył się pomysł zakupu wyposażenia dla Stowarzyszenia
Mieszkańców Barcic oraz Szkolnego
Klubu Strzeleckiego (674 głosy), a najmniejszym zorganizowanie Festynu
Rodzinnego w Cyganowicach (2 głosy).
W roku 2016 realizowane będą następujące projekty, które uzyskały największą ilość głosów:
1. miejsce (674 głosy) – zakup wyposażenia dla Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic oraz Szkolnego Klubu
Strzeleckiego przy Szkole w Barcicach.
W ramach zadania zostaną zakupione
naczynia, termosy, talerze, wyposażenie gastronomiczne, piec konwekcyjny, karabinki i pistolety pneumatyczne
(25.000 zł).
2. miejsce (463 głosy) – przywrócenie tradycji Górali Nadpopradzkich.
W ramach budżetu zostanie zakupione dziesięć par strojów dla grupy dziecięcej (25.000 zł). W ramach projektu zostanie zorganizowane spotkanie
z mieszkańcami w celu kultywowania
tradycji góralali nadpopradzkich.
3. miejsce (458 głosów) – budowa
placu zabaw z boiskiem do piłki siatkowej w sołectwie Gaboń–Praczka oraz boiska do piłki siatkowej
(60. 000 zł).
4. miejsce (452 głosy) – wiaty przystankowe w Moszczenicy Niżnej.
W ramach zadania powstanie sześć
stylowych wiat na następujących przystankach: szkoła, remiza, kościół, granica, krzyżówka na Strzębiołki, krzyżówka Lipska–Witosa (60.000 zł).

Z budżetu obywatelskiego 2015 zakupiono m.in. stroje dla Zespołu Prehybianie
oraz wybudowano nowy plac zabaw na os. Lipie w Starym Sączu

5. miejsce (441 głosów) – budowa Siłowni w Mostkach. Powstanie ogrodzona siłownia pod chmurką. Dla osób
ceniących wysiłek umysłowy przewidziano zamontowanie stołu szachowego (58.000 zł).
6. miejsce (426 głosów) – nowe umundurowanie Starosądeckich Tamburmajorek, które działają przy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari i występują
na pokazach estradowych i paradach
ulicznych. W ramach zadania zostanie zakupionych 16 kompletów strojów
(20.000 zł).
7. miejsce (386 głosów) – instrumenty i wyposażenie dla Orkiestry Dętej
w Barcicach, która wzbogaci się o następujące instrumenty i wyposażenie:

tuba B z futerałem, saxhorn tenorowy
B z futerałem, pulpity na nuty, lirki marszowe (24.000zł).
8. miejsce (383 głosy) – ogrodzony
plac zabaw w Gołkowicach Górnych,
w ramach którego zaplanowane są:
sprawnościowy tor przeszkód, huśtawka podwójna wahadłowa, huśtawka
ważka, bujak konik, piaskownica prostokątna z siedziskami, karuzela tarczowa oraz ławki (60 000 zł).
9. miejsce (373 głosy) – zagospodarowanie terenu boiska przy Świetlicy Środowiskowej w Popowicach. Powstanie nowa nawierzchnia trawiasta
o powierzchni 1200 m2 oraz wybudowane zostaną piłkochwyty 50 metrów
(60.000 zł). (WW)

Jacek Lelek
- burmistrz Starego Sącza
Druga edycja budżetu obywatelskiego w naszej gminie niosła w sobie znaczne ryzyko. Zaledwie kilka
miesięcy dzieliło nas od pierwszego głosowania, które zakończyło się dużym sukcesem, jeśli chodzi o frekwencję, ale również sporym rozczarowaniem tych,
którzy pomimo dużego zaangażowania nie znaleźli się
w gronie zwycięzców. Ponadto mieszkańcy nie mogli jeszcze zobaczyć efektów pierwszej edycji, gdyż
w chwili głosowania nad budżetem obywatelskim na
rok 2016 żaden z projektów wybranych wiosną nie został jeszcze zrealizowany. Dlatego obawiałem się, czy mieszkańcy rzeczywiście aktywnie podejdą do kolejnego głosowania. Na szczęście obawy okazały się bezpodstawne.
Na mieszkańców naszego Miasta i Gminy, ich aktywność i zaangażowanie,
można zawsze liczyć. Współpracę, budowanie społecznego poparcia dla
swoich pomysłów i jednoczenie się ludzi wokół projektów uważam za najważniejszy efekt budżetu obywatelskiego. To duży krok w kierunku umacniania społeczeństwa obywatelskiego w naszej małej Ojczyźnie. Dzięki wcześniej przeprowadzonemu głosowaniu wszystkie zwycięskie projekty zostały
umieszczone w projekcie budżetu gminy na rok 2016, a ich realizacja rozpocznie się zaraz na początku nowego roku.
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INFORMACJE

Międzynarodowa współpraca
G

imnazjum im. Jana Pawła II
w Gołkowicach i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu od lat
współpracują z Radnóti Miklós Gimnázium w Dunakeszi.
Jak co roku w październiku, młodzież
z Gimnazjum w Gołkowicach i Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym
Sączu udała się w podróż na Węgry.
Tym razem dwunastu gimnazjalistów
i czternastu uczniów szkoły ponadgimnazjalnej wzięło udział w wymianie językowej, sześciu gimnazjalistów
dodatkowo rozegrało mecz w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej.
Opiekę nad tym przedsięwzięciem
sprawowali dyrektorzy: Renata Burchel (Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych) i Grzegorz Skalski (Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu),
nauczycielki z gimnazjum: Iwona Łukasik (j. angielski) i Agata Jodłowska
(wos) oraz anglistki z zespołu szkół:
Beata Damasiewicz i Dominika Olech.
Podróż rozpoczęła się w czwartkowy
poranek 15 października. Wczesnym
popołudniem, po przybyciu do Budapesztu, cała grupa została oficjalnie
powitana przez węgierskich przyjaciół. Potem nastąpiło zaproszenie na
urokliwy rejs barką po Dunaju. Przewodnik w języku angielskim, polskim
i węgierskim opowiadał o historii nad-

A to ciekawe...

Terra Madre Slow Food
Festival Central Europe
W grudniu Kraków stanie się kulinarną stolicą Europy Środkowej:
blisko 200 wystawców, ponad 30
pokazów i laboratoriów smaku.
Impreza ma pełnić rolę bezpośredniego
spotkania pomiędzy wsią
a miastem, rolnikiem,
przetwórcą,
a konsumentem. Ma
przedstawiać całą jesienną paletę płodów
Matki Ziemi z Europy
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brzeżnych pałaców,
kościołów i ważniejszych budynków.
A oto dalsza relacja
jednego z uczestników wyprawy:
„W piątek, pomimo
deszczowej
pogody, wyruszyliśmy do
miejscowości Ipolytarnóc, gdzie znajduje się Park Paleontologiczny. Jego historia sięga połowy
XIX wieku, kiedy to w glinianym wyrobisku natrafiono na niezwykłe ślady
i prehistoryczne skamieliny. Z myślą
o turystach utworzono tu edukacyjną ścieżkę geologiczną, która prowadziła naszą grupę przez kolejne epoki w dziejach prehistorycznej ziemi.
W pawilonach ujrzeliśmy odciśnięte
łapy i kopyta blisko 3 tysięcy żyjących
miliony lat temu przeróżnych gadów
i ptaków. W osobnym budynku podziwialiśmy także skamieniałe szczątki
potężnej sekwoi. Na koniec tego niezwykłego spaceru obejrzeliśmy obfitujący w efekty specjalne film w formacie 3D opowiadający o podróży
w czasie. Rozbawieni i rozemocjonowani wróciliśmy do Dunakeszi, a wieczorem wzięliśmy udział w zabawie
Halloween w tamtejszej szkole. Przebrani, w tajemniczej i nieco złowieszczej scenerii, bawiliśmy się w najlepsze do godzin wieczornych.
Środkowej. Będzie można je nabyć
oraz poznać ich bioróżnorodność
– setki odmian drzew owocowych,
zapomniane odmiany ziaren i kasz,
jak orkisz czy proso. Będzie też okazja, by doświadczyć, jak te tradycyjne i od stuleci związane z Polską
i Środkową Europą produkty zamieniają się w rękach najlepszych
szefów kuchni w wyjątkowo pyszne
i zdrowe dania. Miejsce i data:
12 – 13 grudnia 2015, w
godz. 10 00–1800, Centrum
Kongresowego
ICE Kraków, ul. Marii
Konopnickiej 17 w Krakowie. Wstęp na targi
kosztuje 5 zł, dzieci do
12. roku bezpłatnie. (WW)

FOT. ARCHIWUM

Iwona Łukasik

Stolica Węgier przywołała nas ponownie w sobotę – zagraniczni przyjaciele zabrali nas ze sobą
do zoo. Obecnie na terenie ogrodu
zoologicznego mieszka około 5000
zwierząt, reprezentujących ponad 700
gatunków. Większość dnia poświęciliśmy na odwiedzenie najważniejszych
czworonożnych, dwunożnych i „beznożnych” przyjaciół, kończąc tę wędrówkę niezapomnianymi przeżyciami
z pokazu fok.
Niedzielę spędziliśmy z rodzinami.
Każdy został zaproszony w inne miejsce: były kręgle, spacery po okolicy,
zakupy i zwiedzanie. Na pewno nikt
się nie nudził! Czas jak zwykle minął zbyt szybko – zaledwie cztery dni
–i już trzeba było wracać do Polski. Zabraliśmy ze sobą piękne wspomnienia i wdzięczność dla naszych węgierskich przyjaciół za tak miłe przyjęcie.
Rozkwitła też przyjaźń do języka angielskiego (bo jak inaczej porozumiewać się z Węgrami?), co na pewno
dostrzegą i docenią nasze panie anglistki. Cóż można jeszcze dodać? Czekamy na więcej – w następnym roku”.
Tyle wspomnienia uczniów.
Podczas tegorocznej wymiany ważnym punktem stało się podpisanie
umów o współpracy partnerskiej między obydwiema polskimi szkołami
i szkołą węgierską w Dunakeszi, których celem jest utrzymanie partnerskich stosunków między placówkami
w dziedzinie kultury, edukacji, wymiany młodzieży, ochrony środowiska
i sportu. Uroczyste podpisanie umów
stanowi formalne zwieńczenie realizowanych wspólnie już od sześciu lat
działań edukacyjno-wychowawczych.
Warto dodać, że już z niecierpliwością czekamy na kolejny przyjazd naszych węgierskich przyjaciół w czerwcu 2016 roku.

Z KART HISTORII

Meandry uroczystości 600-lecia
bł. Kingi w Starym Sączu cz. I
W 1892 r. minęło 600 lat od śmierci św. Kingi (zmarła dnia 24 lipca 1292 r. w Starym Sączu, w
ufundowanym przez siebie klasztorze ss. Klarysek). Stąd też postanowiono uroczyście przeprowadzić w starosądeckim grodzie obchody tejże rocznicy. Podjęto wiec ku temu stosowne
przygotowania.
Paweł Glugla

LIST PASTERSKI BISKUPA TARNOWSKIEGO I. ŁOBOSA
Z 1892 R. W SPRAWIE OBCHODU SZEŚĆSETNEJ ROCZNICY BŁ. KUNEGUNDY
Ówczesny biskup tarnowski Ignacy Łobos (1827–1900)
wydał stosowny list pasterski. W lokalnej prasie zapisano:
„Klasztor PP. Klarysek w Starym Sączu obchodzić będzie
począwszy od 23 do 31 lipca rzadką uroczystość. W klasztorze tym przed sześciuset laty umarła Patronka Królestwa
Polskiego, błogosławiona Kunegunda i tam spoczywają jej
relikwie.
Najprzewielebniejszy ks. biskup tarnowski Ignacy Łobos zajął się gorliwie obchodem tego jubileuszu i wyjednał
u Ojca Św. odpust zupełny dla wszystkich wiernych, którzy
pośredni lub bezpośredni udział w tej uroczystości wezmą.
W tym celu wydał list pasterski, z którego najważniejsze
ustępy poniżej podajemy:
„Córka króla węgierskiego Beli i Maryi, cesarzowej greckiej, za poradą ciotki swojej Salomei, rodzonej siostry Bolesława Wstydliwego, wybraną została na przyszłą małżonkę
dla tegoż Bolesława, księcia krakowskiego. W dziecinnych
latach sprowadzona na dwór polski książęcy, pod okiem
Grzymisławy, matki Bolesława, wychowanie odebrała
w naukach i bogobojności. Mocą Ducha Św. zdolna, i nad
poziom życia ówczesnych pokoleń wyższa, kochała się
w skromności obyczajów, w umartwieniu ciała i zmysłów,
w unikaniu świata i pokus jego, w czuwaniu na modlitwie
dniem i nocą. W ubogich i chorych miłowała obraz samego
Chrystusa Pana, usługiwała im, i z ciężkich ran jednem dotknięciem leczyła kaleki. W Węgrzech uprosiła u ojca swego, króla Beli, o darowanie Jej jednej kopalni soli, w którą
na znak posiadania jako własności swojej wrzuciła pierścień swój. Tak samo uczyniła zostawszy panią kopalni solnych w Bochni. Za Jej prośbami starał się Bolesław Wstydliwy o kanonizacyę św. Stanisława Biskupa krakowskiego
i Męczennika. A gdy przyszła do skutku owa kanonizacya,
sama z Biskupem Prokopem i innymi duchownymi r. 1263
kości Świętego łzami oblewała z czułości pobożnej, kiedy
były z grobu przenoszone do relikwiarzowej trumny.
Taką żarliwością dla chwały Bożej płonąc, pobudziła swego małżonka do fundowania wielu kościołów i klasztorów.
On to z Pragi Czeskiej sprowadził zakonników Franciszkanów, i wystawił r. 1237 kościół i klasztor w Krakowie. On
z gruzów podniósł klasztor Tyniecki zburzony przez Tatarów. On klasztor Świętokrzyski Benedyktynów po klęsce,
w której 32 zakonników Tatarzy zamordowali, prawie od
fundamentów odbudował, on opactwo Benedyktyńskie
w Sieciechowie hojnie uposażył, jak również posag klasztoru PP. Benedyktynek w Staniątkach znacznie pomnożył. On
klasztorowi w Wąchocku, gdy Tatarzy wymordowawszy Cystersów, wszystek sprzęt święty zabrali, dawne potwierdził
przywileje i nowych przydał.
W czasie srogiego napadu Mongołów w r. 1241 Cystersi

klasztoru Koprzywnickiego wraz z ludem,
który się schronił przed nawałą dziką
do kościoła, wymordowani zostali. Bolesław Wstydliwy litując się zniszczonego
klasztoru, dwoma przywilejami potwierdził nadania swoich poprzedników. On też sprowadził do Krakowa Kanoników regularnych, zwanych Markami od tytułu kościoła pod
imieniem św. Marka, i zbudował im kościół i klasztor. Bolesław Wstydliwy założył dla zakonnic Franciszkanek kościół
i klasztor w Zawichoście, w którym siostra jego św. Salomea, wdowa po królu Kolomanie, zostawszy Franciszkanką urząd ksieni pełniła, zaś pobożna księżna Grzymisława,
matka Bolesława Wstydliwego, jako Tercyarka aż do śmierci r. 1258 przebywała.
Po śmierci jego dziewicza wdowa, błogosławiona Kunegunda wstąpiła do klasztoru Klarysek w Starym Sączu
przez siebie wspaniale zbudowanego i uposażonego dobrami, które z tytułu posagu przypadały na jej własność.
W tych murach czcigodnych wiekami i cnót heroicznych
wonią, nie zawsze doznawała pokoju. Była nękana prześladowaniem od możnych, którzy przywłaszczali sobie posag klasztorny. — Uciekać musiała z gronem panien zakonnych przed mongolskim napadem, i w skałach Pienińskich
szukać schronienia. — Za jej przykładem w tym klasztorze
przywdziała habit zakonny Jadwiga, wdowa po Władysławie Łokietku. Tu mieszkała siostra błog. Kunegundy, Konstancya, wdowa po halickim księciu Lwie, która zmarła we
Lwowie r. 1276. Tu Ją odwiedziła siostra Jej, błogosławiona Jolenta, która owdowiawszy po Bolesławie księciu pobożnym, za przykładem błog. Kunegundy, w Gnieźnie fundowała klasztor Klarysek, i tam w kościele złożona, cześć
pobożną odbiera”.
Oto skrócony rys starodawnych dziejów tego klasztoru,
wśród których jaśnieje postać bł. Kunegundy.
Plan obchodu tej rocznicy:
• Dnia 23 lipca br. w sobotę po wotywie przeniesienie
relikwij św. Matki Kunegundy do kościoła — nieszpory.
• Dnia 24 lipca po sumie obnoszenie św. relikwij w solennej procesyi po mieście, potem uroczyste nieszpory.
• 25 lipca w poniedziałek po sumie włożenie korony na
figurę św. M. Kunegundy. Przed nieszporami rozpoczęcie missyj z ludem.
• Przez następne dni uroczyste sumy i nieszpory.
• W sobotę 30 lipca po sumie odniesienie relikwij do kaplicy, popołudniu uroczyste nieszpory w tejże kaplicy —
zakończenie missyj.
• W niedzielę 31 lipca generalna Komunia św. i zakończenie uroczystości solenną Sumą i procesyą po mieście.
„Krakus. pismo poświęcone sprawom politycznym i społecznym, oraz
nauce, rozrywce umysłowej i szerzeniu wiadomości pożytecznych”, R.
2:1892, nr 25, s. 5–6.
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DLA ROLNIKA
Nowe przepisy dot. ochrony drzew i krzewów

Skuteczniej, prościej i taniej

Obniżenie opłat i kar administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów, zróżnicowanie wysokości kary w zależności od okoliczności sprawy, poprawa jakości nowych nasadzeń – to podstawowe zmiany wprowadzone ustawą
o ochronie przyrody z dnia 28 sierpnia br.

fot. FREEIMAGES.com

srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego) oraz 25 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew).
Są to średnie obwody drzew 10-letnich. W praktyce oznacza to, że każda
osoba będzie mogła w prosty sposób
ocenić, czy konieczne jest zezwolenie
na wycinkę drzewa.

N

owe przepisy ustawy o ochronie
przyrody mają na celu usprawnienie funkcjonowania samorządów, w zakresie ochrony oraz usuwania drzew i krzewów. W znacznym
stopniu obniżają wysokość opłat za
usunięcie drzew lub krzewów oraz kar
administracyjnych z tym związanych
oraz różnicują wysokość kar w zależności od okoliczności sprawy oraz poprawy efektywności nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa i krzewy.
Zmiany w przepisach pozwolą unikać
sytuacji, w których ktoś musi zapłacić karę nieproporcjonalnie wysoką
do wyrządzonej szkody, na przykład
za wycięcie złamanego drzewa, które
zagrażało jego bezpieczeństwu. Do tej
pory przepisy przewidywały obowiązek
nałożenia kary pieniężnej w sztywno
określonej wysokości, bez względu na
okoliczności. Nowe przepisy uelastyczniają prawo w tym zakresie.
W wyniku nowelizacji ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne nie poniosą opłat za wycięcie drzewa, jeżeli uzyskały zezwolenie na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej. W procesie przyznawania zezwolenia kryterium wieku drzew zostało zastąpione kryterium wielkości
obwodu pnia drzewa. Zgodnie z nowymi przepisami zezwolenie nie jest wymagane w przypadku usunięcia drzew,
których obwód pnia na wysokości 5
cm nie przekracza 35 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu
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Ustawa zakłada również, że od 1
stycznia 2016 r. marszałek województwa stanie się nowym organem właściwym wydającym zezwolenia w przypadku nieruchomości należących do
miast na prawach powiatu, co dotyczy
66 miast, na usunięcie drzew i krzewów oraz nakładającym kary w tym
zakresie.
Nowe przepisy upraszczają również
system ochrony zadrzewień. Zniesiono
obowiązek uzyskiwania zezwolenia na
usuwanie krzewów ogrodowych i powalonych lub złamanych przez wiatr
drzew. Będzie można je usunąć za pośrednictwem odpowiednich służb takich jak Straż Pożarna, zarządcy dróg
lub infrastruktury kolejowej etc. lub po
oględzinach pracownika urzędu. Usuwanie samosiewów z gruntów nieużytkowanych zostało zwolnione z opłat
lecz nadal wymaga zezwolenia.
Nowelizacja ustawy wprowadza nie
tylko ułatwienia w uzyskiwaniu zezwoleń na usuwanie drzew, lecz także zwiększa ich ochronę, zapewnia
bowiem ochronę zadrzewień przed niepotrzebną wycinką w sytuacji, gdy inwestycja nie jest realizowana, np. ze
względów finansowych. Z tego powodu
drzewa i krzewy będą mogły być usunięte tylko na dalszym etapie przedsięwzięcia, tj. gdy inwestor uzyska już pozwolenie na budowę.
Zmodyfikowany został również zapis zawierający listę dopuszczalnych zabiegów w koronie drzew. Lista
uwzględnia różne typy cięć w koronach
drzew, np. cięcia prowadzone w celu
przywrócenia naruszonej statyki, na
podstawie odpowiedniej dokumentacji
dendrologicznej.
Wprowadzony został nowy sposób
obliczania wysokości opłaty za usu-

nięcie drzew lub krzewów. Opłata ta
będzie zależna od wielkości obwodu
pnia, gatunku drzewa (tempa przyrostu pnia na grubość) i lokalizacji. Obecnie nie jest dopuszczalne zwolnienie
z opłaty administracyjnej za usunięcie
drzew i krzewów na terenie przeznaczonym na cele budowlane. Natomiast
nie są pobierane opłaty administracyjne za usuwanie drzew do ok. 25 lat
oraz krzewów do 25 lat, które wyrosły na gruntach nieużytkowanych (tzw.
samosiewy).
Obniżona została administracyjna
kara pieniężna za zniszczenie lub usunięcie drzew lub krzewów do wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie
drzew lub krzewów.
Wprowadzono możliwość obniżenia
kary o 50% m.in. w przypadku drzew
obumarłych, w przypadku gdy nie ma
możliwości uiszczenia przez osoby fizyczne kary w pełnej wysokości bez
znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, a drzewa zostały usunięte na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.
Rozwiązana została również sprawa
niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji
koron drzew, tzw. „ogławiania”, które
powoduje niszczenie drzew. Zgodnie
z nowymi przepisami usunięcie powyżej 30% podlega karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 0,6 opłaty
za usunięcie drzewa, a powyżej 50%
korony jest uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wynosi 2-krotność opłaty. Tylko w wyjątkowych sytuacjach ogławianie drzew nie powoduje
ich znacznego osłabienia. Tu przykładem może być obcinanie gałęzi tradycyjnie ogławianych wierzb czy ozdobne
kształtowanie młodych drzew. Ponadto przedawnieniu uległy kary za nielegalne usunięcie drzewa, jeśli od popełnienia czynu minęło 5 lat. Wpływy
z opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów zostały odpowiednio przekierowane: w przypadku nieruchomości należących do gminy – do budżetu powiatu,
a w przypadku miast na prawach powiatu – do wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (red)

WYDARZENIA

Żywa lekcja patriotyzmu
Jedną z uroczystości z okazji Święta Niepodległości był IV Międzyszkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych i Niepodległościowych pod patronatem Burmistrza Starego Sącza, który odbył się
10 listopada 2015 r. w pękającej w szwach sali starosądeckiego Sokoła.

W przeglądzie udział wzięły:
1. Gminne Przedszkole z Oddziałami integracyjnymi – Jedzie, jedzie
na kasztance
2. Niepubliczne Przedszkole “Wesołe Nutki” – Hej, hej Ułani, opiekunki grupy: Katarzyna Skoczeń, Agata Nicpońska
3. Szkoła Podstawowa w Przysietnicy – Pierwsza Kadrowa
4. Szkoła Podstawowa nr 1 klasy 2i3 – Mazurek 3 Maja
5. SP w Popowicach - Warczą karabiny
6. Szkoła Podstawowa nr. 1 w Starym Sączu – Przybyli ułani
7. Szkoła Podstawowa w Moszczenicy – Orlątko
8. Szkoła Podstawowa w Skrudzinie – Marsz Polonia, opiekunka
grupy: Magdalena Stawiarska
9. Gimnazjum w Gołkowicach – Piechota, opiekunka grupy: Katarzyna Rams
10. SP w Gołkowicach – Biały Krzyż, opiekunka grupy: Katarzyna
Rams
11. SP w Gaboniu – O mój rozmarynie, opiekunka grupy: Janina Pelc
12. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Starym Sączu – Jeszcze
jeden mazur dzisiaj, opiekunki grupy: Maria Mężyk Dudek, Agata
Nicpońska
13. Zespół Szkół w Barcicach – O Belinie, opiekun grupy: Marek
Kanik
14. Gimnazjum w Przysietnicy – Rota
15. Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu – Rapsod o pułkowniku
Lisie-Kuli, opiekunka grupy: Agata Nicpońska
16. Gimnazjum w Starym Sączu – Gaude Mater Polonia, opiekunka
grupy: Justyna Tyka
17. LO w Starym Sączu – Wojenko, wojenko, opiekunki grupy: Anna
Grys, Aneta Ząbek
18. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu – Warszawianka 1831
Statuetka Burmistrza Starego Sącza za najlepsze wykonanie pieśni patriotycznych i niepodległościowych powędrowała do Zespołu
Szkół w Barcicach. Interpretacja pieśni „O Belinie” przygotowanej
przez nich pod opieką Marka Kanika z pewnością poruszyła niejedno serce. Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymały: Gimnazjum im.
Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, Szkoła Podstawowa w Gaboniu i Gminne Przedszkole w Starym Sączu. Serdecznie gratulujemy!
Burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek podziękował wszystkim
uczestnikom za trud przygotowania się do przeglądu, podtrzymywania pięknej tradycji śpiewania pieśni patriotycznych i niepodległościowych oraz krzewienia ducha patriotycznego wśród dzieci
i młodzieży. Na zakończenie Burmistrz zaprosił mieszkańców gminy Stary Sącz do udziału we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych, które odbyło się dzień później, w dniu Święta Niepodległości
o godz 1700 w restauracji Marysieńka. (WW)

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

W odróżnieniu od poprzednich edycji w tym roku przegląd miał charakter konkursu, w którym główną nagrodą był Puchar Burmistrza
Starego Sącza. Jury stanęło przed niezmiernie trudnym zadaniem
wyłonienia najlepszych wykonawców spośród świetnie przygotowanych uczestników reprezentujących 19 szkół i przedszkoli z terenu
miasta i gminy Stary Sącz. Poziom był bardzo wyrównany. Ogromna
praca i brawurowe interpretacje utworów patriotycznych były wielokrotnie nagrodzone gromkimi brawami.
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Nowa atrakcja turystyczna gminy Stary Sącz

Szlakiem Leśnych

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

W Popradzkim Parku Krajobrazowym z inicjatywy samych mieszkańców Barcic: Joanny Barnach, Marcina Marczyka i Arkadiusza Barnacha (członka Grupy Rekonstrukcji Historycznej Żandarmeria) powstał siedmiokilometrowy leśny trakt ukazujący zarówno wartości historyczne, jak i walory przyrodnicze. Udało się to zrealizować
dzięki determinacji samych pomysłodawców, jak również pracowników Popradzkiego Parku Krajobrazowego,
w szczególności p. Marka Kroczka. Wsparcia finansowego udzielił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

W

uroczystości otwarcia
trasy Szlakiem Leśnych,
które odbyło się na terenie siedziby starosądeckiego Oddziału Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Woli Kroguleckiej wzięli udział członkowie GRH Żandarmeria, kierownictwo Oddziału ZPKWM
w Starym Sączu, burmistrzowie
Starego Sącza Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki, a także Leszek Zegzda z zarządu województwa, oraz zaproszeni goście. Przedstawiciele
władz złożyli ogromne podziękowania na ręce inicjatorów i realizatorów
przedsięwzięcia.
Droga Szlakiem Leśnych wiedzie
z Woli Kroguleckiej do doliny Popradu. Oznakowana kwadratami w kolorze biało-czerwonym ma dziesięć
przystanków z tablicami informacyj16 listopad – grudzień 2015

nymi, opracowanymi przez członków
Grupy Rekonstrukcji Historycznej
Żandarmeria. W miejscach postojowych można zapoznać się z działalnością oddziałów Armii Krajowej
stacjonujących w tutejszych lasach
w czasie II wojny światowej i po wojnie w latach 1945–1955.
Ścieżka historyczno-przyrodnicza
Szlakiem Leśnych rozpoczyna się na
Woli Kroguleckiej, gdzie mieści się
Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz
Edukacyjny Ogród Botaniczny. Przemierzając tę trasę można napawać
się pięknym widokiem rozpościerającym się na Pasmo Radziejowej i Dolinę Popradu. Trasa z najwyższym
wzniesieniem na wysokości 700 m
n.p.m. zaczyna się na wysokości 550
m n.p.m., a kończy na wysokości
około 330 m n.p.m. Przejście całej
trasy zajmuje około 4 godzin. Na jej

końcowym odcinku znajduje się wiata, gdzie można odpocząć i się zrelaksować. Ścieżka przeznaczona jest
zarówno dla wszystkich zainteresowanych historią regionu i miłośników
przyrody, zarówno tych wprawniejszych piechurów, jak i tych preferujących dłuższe przechadzki.
Na szlaku warto zwrócić szczególną uwagę na przystanek Ostra pod
szczytem znajdującym się w Paśmie Jaworzyny Krynickiej przy zielonym szlaku PTTK. To na tych rozległych polanach i gęsto zalesionych
zboczach gromadziło się ponad 100
Akowców z oddziału Świerk, największego sądeckiego oddziału konspiracji. Kilkunastoosobowe grupy często
korzystały z gościnności tego miejsca podczas wypraw bojowych czy
aprowizacyjnych. Rodzina Państwa
Pryszczów, mieszkająca w leśniczów-

Książka bardziej
dostępna
Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu przystąpiła do dofinansowanego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej
dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Larix” im. Henryka Ruszczyca.

fot. ARCHIWUM

Nazwa szlaku Leśni wywodzi się z nieoficjalnego określenia, jakim posługiwano się w odniesieniu do żołnierzy Armii Krajowej, którzy w obronie ojczyzny prowadzili działalność partyzancką w czasie II wojny światowej, za
okupacji niemieckiej oraz po jej zakończeniu w czasie okupacji radzieckiej.
Taktyka wojenna leśnych oddziałów wykorzystywała górzyste ukształtowanie terenu. Gęsto zalesione okolice Barcic (Wysoki Groń, Podolniki, Kosorki, Wilcze Doły, Kaczkówki, Wzgórza Korzeczkowskie) stanowiły względnie
bezpieczne schronienie przed obławami, a wysoko położone rozległe polany były dogodnym punktem obserwacyjnym, skąd tzw. czujki informowały
o pojawieniu się przeciwnika. Dzięki bardzo dobrej orientacji w terenie Leśni żołnierze byli w stanie prowadzić skuteczną walkę z okupantem.
Julian Zubek w swojej książce pt. Wspomnienia (Warszawa, 2009 rok), opisuje akcję bojową, w której żołnierze AK wyruszyli spod Ostrej: "W dniu
16 sierpnia (1944) o świcie – pozostawiając część ludzi nie posiadających
broni – wyruszyliśmy z Ostrej na tę kampę. Aby odwrócić uwagę Niemców
od miejsc postoju oddziału, przeszliśmy okrężnie nadkładając drogi, przez
Makowicę, Baranowiecką Halę i grzbietem Wielkiego Gronia, omijając wieś
Złotne, zeszliśmy przez Homrzyska do zbiegu potoku Homerka z rzeką Kamienica we Frycowej. Ubezpieczeni strażą przednią, szli partyzanci wzdłuż
wsi Homrzyska nucąc, aby dodać sobie animuszu. ... Zajęliśmy pozycję
w zagajniku olszynowo-świerkowym nad potokiem, z ostrzałem na przeciwległą stromą skarpę. Tamtędy Niemcy nie uciekną".

ce pod szczytem Ostrej gościła, ukrywała i żywiła oddziały leśnych. Nawet
teraz można się tutaj natknąć na liczne kryjówki i schrony partyzanckie.
Dzięki Grupie Rekonstrukcji Historycznej Żandarmeria mogliśmy być
świadkami rekonstrukcji walk partyzanckich na tym terenie. GRH udało
się odtworzyć tamtejsze wydarzenia
w sposób bardzo realistyczny. Sami
przyznają: Nie byliśmy tak naprawdę do tego przygotowani. Było to wydarzenie zorganizowane spontanicznie. Zużyliśmy 5 granatów, a także
używaliśmy pistoletów i karabinów.
Inspirowaliśmy się działaniami partyzantów na terenie Beskidu Sądeckiego podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej, a w szczególności
wydarzeniami, które miały miejsce
w roku 1946 na terenie Popowic –
mówi jeden z uczestników GRH i jed-

nocześnie pracownik CKiS, Marcin
Marczyk.
W skład Grupy Rekonstrukcji Historycznej Żandarmeria wchodzą osoby,
które brały udział w tej rekonstrukcji: Natalia Kyrcz, Wojciech Jaskółka,
Kamil Olesiński, Arkadiusz Barnach,
Mateusz Kawula, Dawid Woda, Marcin Marczyk. Arkadiusz Barnach oraz
Marcin Marczyk są mieszkańcami
gminy Stary Sącz. Pozostali członkowie są spoza gminy.
Z okazji otwarcia trasy Szlakiem
Leśnych Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
wydał przewodnik po ścieżce historyczno-przyrodniczej. Tekst przygotowali: Joanna Barnach i Arkadiusz
Barnach, natomiast mapy opracował
Marcin Marczyk. Zdjęcia w przewodniku i tablice na trasie wykonał Bogdan Koszkul. (red)

– W ramach tego projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby
niewidome i słabowidzące – informuje Ewelina Włodarz z PiM-GBP
w Starym Sączu. – Na podstawie
umowy użyczenia nasza placówka
będzie mogła wypożyczać Czytaka wraz z książkami audio czytelnikom z wadą wzroku. Biblioteka
dzięki uprzejmości Stowarzyszenia
"Larix" otrzymała także bezpłatnie
pakiet 1 023 cyfrowych książek
mówionych, których można posłuchać na urządzeniu Czytak. Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą
mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków. Stowarzyszenie „Larix” od
2007 r. zajmuje się nagrywaniem
i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych
i słabowidzących. We współpracy
ze Stowarzyszeniem starosądecka biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla
osób z wadą wzroku. Katalog cyfrowych książek mówionych jest dostępny na portalu Stowarzyszenia
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”. (red)
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Klub Filmowy Kinematograf zaprasza

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

Przygoda z kinem

P

Centrum kultury i Sztuki im Ady Sari może być dobrym przykładem, jak w czasach
szerokiej dostępności do filmów i trudnych czasów kin lokalnych w małych miastach
można przyciągnąć widzów przed duży ekran. Od niedawna w Kinie Sokół z powodzeniem działają dwa nowe projekty filmowe.

ierwszym są sobotnie poranki dla
najmłodszych. W każdą sobotę
o godzinie 1000 rodzice z dziećmi z terenu gminy Stary Sącz mogą
brać udział w bajkowych porankach z
najlepszymi światowymi produkcjami.
Wstęp dla wszystkich, bez względu na
wiek, jest bezpłatny. Czasami zdarzają się także słodkie niespodzianki. – To
już chyba tradycja, że w soboty starosądecki Sokół jest oblężony przez najmłodszych widzów, których chcemy
„zarazić” magią kina, co jest szczególnie ważne w obecnych czasach małych wyświetlaczy, tabletów i komórek.
Chcemy w ten sposób edukować kolejne pokolenia i podtrzymywać więź małych starosądeczan ze swoim kinem.
Żeby do końca życia zapamiętali dzień,
w którym z rodzicami albo z babcią
pierwszy raz w życiu poszli na film do
prawdziwego kina. I zależy nam, żeby
to "kino ze wspomnień" to nie był multipleks z popcornem, ale właśnie Kino
Sokół w Starym Sączu – mówi Wojciech
Knapik.
Drugą inicjatywą jest ambitny i jednocześnie autorski Klub Filmowy prowadzony przez Filipa Nowaka, absolwenta
i obecnie doktoranta w Instytucie Sztuk
Audiowizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, który pochodzi z Sądecczyzny i jest z nią cały czas związany. Na
co dzień zajmuje się badaniem odbioru
kina polskiego w Wielkiej Brytanii oraz
prowadzeniem zajęć ze studentami, natomiast w każdy czwartek o godz. 1900
zaprasza wielbicieli dobrego kina w wieku od lat 16 wzwyż do Kina Sokół w niezwykłą podróż filmową, podzieloną na
ciekawe cykle tematyczne. – Cieszę się,
że mogę wracać i kapitalizować to doświadczenie filmowe, które posiadam
i spotykać się z publicznością, z której
wyrosłem – mówi Filip Nowak.
Cotygodniowe spotkania poprzedzone są ciekawym i jednocześnie krótkim
wprowadzeniem, który ma na celu ukazanie najciekawszych wydarzeń z historii kina światowego. Niedawno zakończony został cykl filmów niezależnego
kina amerykańskiego. Obecnie do końca roku będzie prezentowany cykl ukazujący różne oblicza zła. Fenomenem
ukazywania takiego, często nieokre-
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ślonego, zła jest czarny kryminał, czyli wariacja na temat opowieści detektywistycznych. Natomiast na początku
roku 2016 rozpocznie się już nowy cykl
W stronę dalekiego wschodu, w którym zostanie ukazane kino azjatyckie –
różnorodne i jednocześnie skrajnie odmienne od europejskiego. – W czasach
PRL-u w Polsce powstało najwięcej klubów filmowych w Europie. To była często inicjatywa oddolna. My chcemy być
niezależni i wracać do tych korzeni, ponieważ ciągle jest na to zapotrzebowanie i tak naprawę publiczność jest złakniona dobrego kina. Wraz z dyrektorem
Centrum Kultury mamy podobne podejście do kina, nie chcemy myśleć utartymi schematami. Chcemy dobierać filmy, które wydawać się mogą skrajnie
odmienne od siebie, ale jeśli bliżej się
im przyjrzeć i mieć pomysł na spojrzenie na te filmy, to mogą one być do siebie podobne, nawet jeżeli są to filmy
z różnych gatunków i powstały w innych
czasach. Mam wrażenie, że na czwartkowe seanse przychodzi swoista elita, ludzie mający spore doświadczenie
filmowe albo oglądający dużo filmów
w domu. Siłą naszą jest alternatywność – staramy się pokazywać dobre
kino, które często jest marginalizowane
i niedoceniane, ale na bardzo dobrym
poziomie – podkreśla Filip Nowak. –
W dzisiejszych czasach kino w tak małym mieście jak Stary Sącz jest wartością samą w sobie. Dlatego, mimo że
nie jest to działalność dochodowa dołożymy starań, żeby kino działało tak długo, jak to jest możliwe. Ktoś inny już zrezygnowałby dawno, ale nie my – stąd
właśnie idea Klubu Filmowego. To, że
Kino Sokół ciągle żyje, to taki mały cud.
W każdym razie nie ogłaszam jeszcze
pożegnalnego seansu "Cinema Paradiso" w Starym Sączu – dodaje Wojciech
Knapik.
Karta klubowa kosztuje symboliczne
10 zł. Symboliczne, gdyż jest ona ważna do końca 2016 roku i w tej cenie będzie można obejrzeć w czwartkowe wieczory niemal 50 wyjątkowych filmów.
Członkostwo w klubie jest dostępne dla
widzów od 16 roku życia. Karty są do
nabycia w Kinie Sokół m.in. przed projekcjami filmowymi. (WW)

Filipa Nowaka – prowadzącego
Klub Filmowy w Sokole
Dlaczego warto przyjść w czwartek
na Klub Filmowy?
Są takie filmy, które zmieniły historię
kina. Aby w pełni zrozumieć obecne
filmy, warto poznać przeszłość kina
w myśl sentencji, że kto nie zna historii, ten zawsze będzie naiwny jak
małe dziecko. Sama idea klubu filmowego to zaprezentowanie danego
dzieła w bardzo dobrej jakości w formie pewnego rytuału, a z drugiej możliwość kontaktu z widownią. Nawet jeżeli nie rozmawiamy, to słyszymy, że
ktoś wzdycha, śmieje się, krzyknie.
Kino według mnie służy konsolidacji
społeczeństwa, a fantastyczne jest,
kiedy dochodzi do rozmów i dyskusji,
bowiem kontakt z filmem naturalnie
wyzwala chęć podzielenia się wrażeniami z najbliższymi. W takich chwilach nie jesteśmy anonimowi, stanowimy wspólnotę.
Czy w planach jest również kino bardziej kontrowersyjne?
Uważam, że nie powinniśmy unikać
trudnego kina. Dany problem pozostanie problemem dopóki ludzie nie
będą potrafili na ten temat rozmawiać. Dlatego trzeba pewne rzeczy
poruszyć, aby zdobyć pewną wiedzę
na dany temat. Chciałbym więc w nieodległej przyszłości zaprezentować
trudne filmy i zaproponować tym samym wyższy stopień debaty. Więcej
informacji o Klubie i aktualny repertuar można uzyskać na fanpage’u Kinematograf Klub Filmowy.
Ile filmów w swoim życiu obejrzałeś?
W swoim życiu zobaczyłem na tyle
dużo filmów, że w pewnym momencie
nawet dopadł mnie przesyt kina. Tego
typu zmęczenie materiału jest zupełnie naturalne dla ludzi z mojej branży,
ale na szczęście miłość do kina ponownie wraca. (WW)

Koncert dla Przyjaciół

Tytułowa wystawa, którą do końca roku można oglądać w Galerii Pod Piątką, Rynek 5 w Starym Sączu, została przygotowana na podstawie zapisków
i relacji Ferenca Molnara i Lajosa Szadeczkyego Kardosa – dwóch węgierskich korespondentów wojennych z 1914–1915 roku.

A to ciekawe...

Polsko-węgierski
projekt kulturoznawczy
26 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
odbyła się uroczystość wręczenia nagród w związku z podsumowaniem polsko-węgierskiego projektu kulturoznawczego, który
koordynowali nauczyciele języka
angielskiego. Zakończony projekt
pod hasłem: „Języki obce bramą do
wzajemnego zrozumienia: wspólna nauka języka” rozpoczął się 26
września – co jest datą symboliczną, bowiem wtedy właśnie obchodziliśmy Europejski Dzień Języków
2015. Patronat nad projektem objął Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu
Języków Obcych PASE.
Zbiór wszystkich prac w postaci gazetki został przesłany koordynato-

fot. ARCHIWUM

fot. MARCIN MARCZYK

W

ernisaż odbył się 4 grudnia
w towarzystwie dyrektora Instytutu Węgierskiego w Warszawie, p. Janosa Tischlera oraz byłego ambasadora Węgier w Polsce
p. Akosa Engelmayera. Słowa podziękowania do przybyłych gości wygłosił burmistrz Jacek Lelek, który
stwierdził że Stary Sącz jest najbardziej węgierskim miastem w Polsce.
Akos Engelmayer podczas przemówienia wspomniał o naszej wspólnej
historii na przestrzeni lat. Mówił, że
w czasach trudnych na Węgrzech,
kiedy nie było swobody, śpiewano
w języku węgierskim pieśń Boże coś
Polskę. Do zebranej starosądeckiej
młodzieży skierował słowa o tym, jak
ważna jest historia polsko–węgierska i że trzeba ją wspólnie pielęgnować. Natomiast Janos Tischler podziękował p. Ewelinie Wiśniewskiej
z Galerii Pod Piątką oraz burmistrzowi Jackowi Lelekowi za możliwość przybycia do Starego Sącza. Mówił o wymianie szkoły LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu ze szkołą
na Węgrzech. Na otwarciu wystaw byli obecni licznie zgromadzeni goście
ze Starego i Nowego Sącza oraz delegacje ze szkół z miasta i gminy Stary
Sącz. (EW)

rowi współpracy polsko-węgierskiej
z Radnoti Miklos Gimnázium w Dunakeszi, dzięki czemu młodzież węgierska mogła poszerzyć swoją wiedzę na temat Polski. Wśród osób
nagrodzonych w polsko-węgierskim projekcie znaleźli się uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej.
W ramach projektu w październiku uczniowie z Węgier wzięli udział
w konkursie kulturoznawczym o Polsce, a nagrody otrzymali w Radnti
Miklos Gimnázium podczas pobytu
młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dunakeszi. (WW)

Kiedy rodzi się niepełnosprawne
dziecko, to po pierwsze pojawia
się rozpacz. A potem pytania: „jak
to”, „dlaczego mnie to dotknęło”,
a w końcu, „czy sobie poradzę” i „jak
dalej żyć”? Wtedy najważniejsze
jest znaleźć kogoś, kto już wie, jak
to jest. Tacy właśnie ludzie są w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” w Starym
Sączu. To rodzice i ich przyjaciele,
którzy pomagają sobie i dzieciom
godnie żyć. I to dla nich 15 listopada w starosądeckim Sokole odbył
się coroczny Koncert Wdzięczności.

fot. STAROSĄDECKIE.INFO

Honwedzi i Husarzy na polskiej ziemi. Polowe
historie 1914–1915

Na scenie Sokoła wystąpili podopieczni Gniazda: Michał „Cola” Wcisło i członkowie Integracyjnego Teatrzyku Muzycznego. Jak zawsze
dużymi brawami został przywitany
kabaret Gumowe Ucho ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach, który przygotowali Wojciech Lasek i terapeutka Aleksanda
Skoczeń. Publiczność oczarował
występ starosądeckiego zespołu
„Ebony Soul” w składzie: Aleksandra Kłodnicka (wokal), Marcin Essen (gitara basowa) i Maciej Hejmej
(gitara).
W trakcie koncertu uhonorowano osobę, która swoim zaangażowaniem przyczynia się do rozwoju
Stowarzyszenia i promocji integracji osób niepełnosprawnych. Medal
„Przyjaciel Gniazda” otrzymał były
Komendant Miejski Policji w Nowym
Sączu, Henryk Koział. Na zakończenie koncertu na scenę wjechał wielki
tort, ufundowany przez firmę cukierniczą Klag z restauracji Zacisze. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” w Starym
Sączu jest pozarządową organizacją
pożytku publicznego. Za pomocą odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT
można przekazać na jego działalność statutową 1% podatku od osób
fizycznych (KRS: 0000254637; nr
konta: 33 8816 0001 2001 0002
6619 0001). (red)
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WYDARZENIA
Koncert Noworoczny Miejskiej Orkiestry Stary Sącz

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI/FREEIMAGES

Wiedeńskie wariacje w Sokole

J

eszcze nie milkną dźwięki muzyki
klasycznej wykonanej przez Miejską Orkiestrę Stary Sącz w Sokole pod
niezwykle uniwersalnym przesłaniem
„Et in Terra Pax” (łac. a na ziemi pokój), a już muzycy przygotowują się do
kolejnego koncertu.
24 października wypełniona po
brzegi widownia została oczarowana
kunsztem i aranżacją utworów przygotowanych specjalnie na tę okazję przez
utalentowaną sądecką młodzież. Na
koncert licznie przybyli melomani ze
Starego i Nowego Sącza, którym już
kilka miesięcy temu udało się zakupić
bilet na to niezwykłe wydarzenie. Gościem specjalnym koncertu był ksiądz
dr Rafał Lupa pochodzący z Męciny,
a obecnie piastujący funkcję proboszcza w szwajcarskiej miejscowości Fislisbach. Wygłosił on wzruszające okolicznościowe słowo o pokoju. Widownia
oraz sami muzycy nie kryli zadowolenia z tego występu, tym bardziej że, jak
sami przyznają, repertuar był bardzo
wymagający i trudny.
Orkiestra wykonała następujące
utwory: Festival Fanfare Franco Cesariniego, Music for The Royal Fireworks
Georga Friedricha Händela, Koncert
na Waltornię No. 2, Kv 417 Wolfganga
Amadeusza Mozarta, Finlandia Jeana
Sibeliusa oraz tytułowy utwór progarmu Et in terra Pax Jana von der Roosta.
Z orkiestrą wystąpił gościnnie Adrian
Schoch (kotły). Swój sukces wykonawcy zawdzięczają przede wszystkim
swojej determinacji i wytężonej pracy
pod czułym okiem doświadczonego dyrygenta Georga Weissa, który stopniowo podnosi poprzeczkę oraz dba o to
aby jego wychowankowie mogli się rozwijać w miłej i budującej atmosferze.
– Orkiestra zagrała wspaniale. Cieszę
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się bardzo, że nie zawiedliśmy naszej publiczności, która odebrała ten koncert
bardzo pozytywnie.
Jeszcze dzisiaj spotykam przypadkowych
ludzi na ulicy, którzy wypowiadają się
o tym koncercie bardzo pozytywnie.
Byłem pewien, że Miejska Orkiestra
Stary Sącz może zagrać taki koncert
i że publiczność zrozumie jego przesłanie. Członkowie orkiestry to prywatnie
pasjonaci muzyki klasycznej, którym
gra sprawia prawdziwą przyjemność
– mówi dyrygent, a młodzi muzycy jednogłośnie dodają: – Orkiestra, którą
tworzymy jest wyjątkowa. Samo obcowanie i współpraca z fantastycznymi
ludźmi, których łączy jedna pasja sprawia, że klimat pracy jest niepowtarzalny. Nic dziwnego, że do orkiestry trafia
coraz więcej muzyków z powiatu nowosądeckiego, którzy chcą rozwijać swoją pasję. Warto zaznaczyć, że obecnie w orkiestrze gra już 55 muzyków.
Są to profesjonaliści lub osoby, które
cały czas doskonalą się do tego miana. – Jest to orkiestra wspaniałych
ludzi. Wspólnie chcemy jeszcze dużo
osiągnąć. Na nasze próby zapraszamy muzyków, którzy chcą grać w Miejskiej Orkiestrze Stary Sącz aby mogli
się zapoznać z naszą wizją muzykowania – zachęca Georg Weiss. Rośnie też
grono wiernej publiczności orkiestry,
które zauważa jej kunszt i ogromne
postępy. Sam koncert został nagrodzony owacją na stojąco, a po występie,
już w kuluarach, można było usłyszeć
same pozytywne komentarze na temat zarówno doboru repertuaru jak
i jego wykonania. Podziw, zaskoczenie i wzruszenie połączyły się z niekończącą się podróżą muzyczną, która dla
wielu trwała jeszcze długo po zakończeniu koncertu…
A tymczasem wszyscy muzycy od
następnego tygodnia rozpoczęli intensywne próby i z dużym zaangażowaniem przygotowują się do Koncertów
Noworocznych, które odbędą się 3 i 6

stycznia 2016 r. w starosądeckim Sokole. Publiczność może spodziewać się
równie wymagającego, ale tym razem
nieco lżejszego, trochę na wzór wiedeńskiego, koncertu noworocznego.
Posłuchamy najciekawszych kompozycji Straussów i innych kompozytorów
tego czasu. W repertuarze koncertu
nie zabraknie słynnego marsza Radeckiego, będą też skoczne polki. Pojawią się również utwory współczesnych
kompozytorów muzyki filmowej i rozrywkowej. Zaprezentują się wokaliści
i wspaniali soliści wywodzący się z naszej orkiestry, będzie finałowa kolęda
śpiewana przez całą orkiestrę i oczywiście będą wspaniałe inne atrakcje zawiązane z motywem przewodnim.
Po wielu latach akustycznej ekwilibrystyki uznano, że Koncerty Noworoczne znajdą godną akustykę i oprawę
w sali widowiskowej starosądeckiego
Sokoła. Podtrzymany został natomiast
charytatywny charakter koncertu. Tym
razem zamiast zbiórki datków organizator Centrum Kultury i Sztuki im. Ady
Sari cały dochód z biletów (kosztujących 40 zł) przeznaczy na leczenie chorego chłopca, ucznia gimnazjum w Barcicach, u którego we wrześniu 2015 r
zdiagnozowano chorobę nowotworową
– ostrą białaczkę limfatyczną. Osoby,
które zakupiły bilety na jeden z Koncertów Noworocznych już pomagają chłopcu, inni mogą dokonać wpłaty na konto
Stowarzyszenie SURSUM CORDA, Łącki Bank Spółdzielczy, nr rachunku: 26
8805 0009 0018 7596 2000 0080,
tytułem "Dariusz Zubel". Pasją Darka
są gołębie. Przebywając w szpitalu planuje loty, w których będzie brał udział,
jak tylko zdrowie mu na to pozwoli. –
Na Koncert Noworoczny zapraszamy
bardzo serdecznie przyjaciół naszej orkiestry. Cieszę się, że publiczność kupuje bilety na nasz koncert i w ten sposób możemy przyczynić się do pomocy
choremu na białaczkę chłopcu. Jestem
przekonany, że razem zdołamy zagrać
koncert, z którego nasza publiczność
będzie bardzo zadowolona – dodaje
Georg Weiss. (WW)

I TY możesz pomóc

KORTEZ - debiutancki tour po Polsce

22 listopada odbyła się IV edycja
jesiennego koncertu charytatywnego Fundacji „Będzie Dobrze”.
Koncert Lachersów przyciągnął
tłumy ludzi, którzy doskonale się
bawili podczas imprezy. Takie koncerty Fundacja organizuje corocznie i zawsze cieszą się uznaniem
Starosądeczan.

fot. ARCHIWUM

19 grudnia 2015, sobota, Sokół, godz. 1900
Kortez to tegoroczne odkrycie radiowej Trójki. Koncert w Starym Sączu będzie promował jego debiutancki album „Bumerang”, który ukazał się pod koniec września i został okrzyknięty płytą roku. Jest autorem takich hitów jak „Zostań” czy
„Od dawna już wiem”. Bilety na koncert zostały wyprzedane.

fot. W.Waliszewski

Koncerty Noworoczne – charytatywne
3 stycznia 2016, niedziela, Sokół, godz. 1900
6 stycznia 2016, środa, Sokół, godz. 1900
Miejska Orkiestra Stary Sącz pod dyrekcja Georga Weissa w specjalnym programie wiedeńskim (m.in. Johann
Strauss ojciec i syn, Julius Fucik) oraz wiązanek arii (G.
Bizet, G. Puccini, J. Bock, A. Bocelli) z udziałem solistów:
Renata Jonakowska-Olszowska (mezzosopran), Jakub Łęczycki (baryton), Sebastian Iźwicki (tenor), Martyna Kaleta (sopran), oraz solistów instrumentalistów:
Zbigniew Cabała (perkusja), Adam Pawlik (trąbka), Walerian Kurek (ksylofon).
W przerwie koncertu toast noworoczny z lampką szampana. Bilety: 40 zł (28 zł
z Kartą Dużej Rodziny). Całkowity dochód z koncertów Noworocznych zostanie
przekazany na leczenie Darka Zubla z Barcic.

fot. ARCHIWUM

Teatr Komedia – "Trzy razy łóżko" - komedia małżeńska9 maj,
15 stycznia 2016, piątek, Sokół, godz. 1900
On i Ona, mąż i żona w sypialni. Trzy potyczki, trzy ważne
rozmowy, trzy przełomowe momenty w życiu pewnej pary
aktorów. A wszystko w dekoracjach. Do tego teściowa,
która zaraz przyjedzie i karp, przez którego nie można się
wykąpać. Samo życie? Obsada: Agata Myśliwiec, Lucyna
Malec, Marcin Zacharzewski, Dariusz Gnatowski. Bilety: 50 zł (35 PLN z Kartą
Dużej Rodziny).

fot. ARCHIWUM

Katarzyna Groniec – Recital "ZOO"9 maj, piątek,
25 stycznia 2016, poniedziałek, Sokół, godz. 1900
„ZOO” to tytuł koncertu – muzycznego spotkania z wyjątkowymi utworami Agnieszki Osieckiej. Katarzyna Groniec
to znakomita artystka, wielokrotnie nagradzana i kochana przez publiczność za wdzięk, ironię, liryzm, pazur sceniczny, ale przede wszystkim za wybitne umiejętności interpretacyjne. Piosenki mistrzyni pióra na nowo zaaranżował Łukasz Damrych
(klawisze). W skład zespołu muzycznego wchodzą także Tomasz Pierzchniak (kontrabas) i Łukasz Sobolak (perkusja). Bilety: 34 zł (24 PLN z Kartą Dużej Rodziny).

fot. ARCHIWUM

The Dumplings
30 stycznia 2016, sobota, Sokół, godz. 1900
Laureaci Nagrody Fryderyk w kategorii Debiut roku za 2014
rok. Nowoczesna elektronika nasiąknięta głębokim basem.
Intensywność emocjonalna przełożona na teksty opisujące
mikrokosmos relacji międzyludzkich z perspektywy młodych
ludzi. Taneczny smutek, chwytliwe melodie i antyteza gwiazdorstwa. W 2015 roku zespół promował swoją muzykę za granicą. Zagrał koncert
w Paryżu, w Meksyku w Tokio. najnowsza "Sea You Later" jest hitem jesieni 2015
i z płytą Korteza rywalizuje o tytuł płyty roku 2015. Bilety: 34 zł (24 PLN z KDR).
W każdy czwartek o godz. 1900 - Klub Filmowy KINEMATOGRAF
(Opłata jednorazowa za kartę Klubowa 10 zł), Kino Sokół
W każda sobotę o godz. 1000 - bezpłatne Poranki Filmowe, Kino Sokół (JL)

fot. BEATA NOBILEC

W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole i okolicy…

Imprezę otworzyła prezes Fundacji
Anna Pych dziękując za 3 lata wspólnej działalności w służbie potrzebującym. Atrakcji nie zabrakło – można
było skorzystać z przejażdżki luksusowym samochodem Retro – Chrysler New Yorker, samochód p. Rafała
Pasiuta z Podegrodzia lub podziwiać
modelki prezentujące bieliznę znanych firm. W trakcie trwania koncertu można było skorzystać z zabiegu
kosmetycznego, wziąć udział w kiermaszu, a także wspomóc podopiecznych, wrzucając do puszki symboliczną złotówkę. Dzieci pod opieką
wolontariuszy malowały wspaniałe
rysunki. Tort jubileuszy został ofiarowany przez Cukiernię Jeziorek. –
W tym roku nasza Fundacja otrzymała status organizacji pożytku
publicznego, w związku z tym chcemy skromnie prosić o przekazanie
właśnie dla nas w tym roku tego 1
%, który wesprze naszą działalność
– mówił Marcin Kukla, prowadzący
koncert i jednocześnie wiceprezes
Fundacji.
Koncert okazał się pomysłem na
świetnie spędzony czas, a zarazem
wsparciem dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Dochód ze
zbiórki publicznej w ramach koncertu charytatywnego "I TY możesz
pomóc" wyniósł 4.532,51 zł. Dochód zostanie przeznaczony dla Artura i Wojciecha Ramsów z Gabonia,
Agnieszki Słowik z Przysietnicy i rozwój wolontariatu. Impreza odbyła się
dzięki współpracy z Centrum Kultury
i Sztuki w Starym Sączu. (red)
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SPORT
2. Bieg Pamięci w Barcicach

Wspomnienia wiecznie żywe

fot. Maksymilian Tomasiak

Pamiętamy – to główne przesłanie II Szkolnego Biegu Pamięci Śladami Patronów zorganizowanego przez
dyrekcję i nauczycieli Zespołu Szkół w Barcicach w ramach Obchodów Święta Szkoły.

D

ata obchodów nawiązuje od
postaci dwóch patronów szkoły, związanych poprzez tragiczne losy z czasami II wojny światowej.
Franciszek Świebocki to patron
Szkoły Podstawowej, w czasie II wojny światowej więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, wcześniej
aresztowany przez gestapo podczas
swojej lekcji.
Por. Andrzej Buchman ps. „Korsak”oficer 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty
Armii Krajowej, zginął w zaciętej walce z Niemcami.
Ich postaci, losy dobrze są znane
uczniom obu szkół, ponieważ w szkole duży nacisk kładzie się na wychowanie patriotyczne, na kształtowanie
wartości nieprzemijających, jakimi
są dla nauczycieli szkoły szacunek
dla dorobku narodu i poszanowania
autorytetów.
A tych nie trzeba daleko szukać,
bowiem patroni obu szkół mogą
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być wzorem do
naśladowania.
Obydwaj związani również z Barcicami (A. Buchman był uczniem
F.
Świebockiego) mogą być postaciami bliskimi
uczniom,
mogą
być dla nich autorytetami. I aby
tak było, już po raz
drugi został zorganizowany Szkolny
Bieg Pamięci Śladami Patronów.
Bieg rozpoczął się po uroczystej
mszy świętej z pocztami sztandarowymi szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz harcerzy. Miał formę gry opartej
na „księdze szyfrów”. Udział w biegu
był wspaniałą okazją do sprawdzenia nie tylko kondycji fizycznej, ale
przede wszystkim wiedzy i umiejętności stosowanych w korespondencji
dyplomatycznej, wywiadowczej i wojskowej. Uczniowie odświeżyli swoją
wiedzę z historii Polski, przypomnieli
sobie zasady określania azymutu i posługiwania się znakami patrolowymi.
Wykazali się bardzo dobrą znajomością biografii swoich patronów, a także znakomitym wykonaniem pieśni
patriotycznych. Ponadto w tym roku
nauczyli się posługiwać szyframi: cyfrowym, kołowym (klasy IV–VI SP),
a klasy I–II gimnazjum dodatkowo alfabetem Morse’a. Najmłodsi uczniowie brali udział w zajęciach warszta-

towych, poznawali swojego patrona
i miejsca, które są mu poświęcone.
Bieg wrósł już w tradycję Obchodów
Święta Szkoły, a obchodzenie tego
Święta w nietypowy sposób spotkało
się z zainteresowaniem uczestników.
Podsumowując ten ważny dzień dla
wszystkich jej uczestników, pani wicedyrektor szkoły Wanda Kochanowicz
podkreśliła znaczenie przesłania tego
biegu „Pamiętamy”.
„Pamiętamy… i dlatego dziś tu jesteśmy i czcimy pamięć naszych patronów. Bierzemy udział w biegu składając hołd Franciszkowi Świebockiemu,
Andrzejowi Buchmanowi i wszystkim,
którzy polegli za Ojczyznę”.
Pani dyrektor zaznaczyła również,
że obecne czasy (w Polsce) nie wymagają od nas poświęceń, walki na
polach bitew, „…korzystajmy raczej
z wiedzy, której dostarcza nam historia i postępujmy tak, aby idee patriotyzmu wdrażać w codziennym życiu poprzez właściwą postawę, uczciwość”.
Następnie złożyła podziękowania
nauczycielom, uczniom i osobom, które pomagały w organizacji biegu.
Słowa uznania usłyszeli osobno
uczniowie klas trzecich gimnazjum,
którzy, jako najstarsi w całej szkole,
byli współorganizatorami biegu i czuwali nad poprawnością wykonywania
zadań na poszczególnych punktach
(klasy IIIA i IIIB) oraz prowadzili zajęcia warsztatowe (klasa IIIC)
Szczególne podziękowania popłynęły również do p. A. Gorczowskiego za
gorącą herbatę i do rodziców za domowe wypieki. (MBM)

otwarcie Biblioteki Publicznej w Gołkowicach Górnych

KONCERT ET IN TERRA PAX

Jubileusz starosądeckich par małżeńskich

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

