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Co by było, gdyby…?
Rok 2016 przejdzie do historii Starego Sącza jako czas uhonorowania
świętej Kingi w herbie miasta, które jest wyrazem dbałości o wspólną historię i kulturę. Jednocześnie w dniach 17–19 czerwca odbędą się uroczystości ogłoszenia świętej Kingi patronką Starego Sącza.
A co by było, gdyby Kinga nie przyjechała do Starego Sącza albo gdyby przyjechała, ale miejsce by się jej nie spodobało? Na pewno nie mielibyśmy
w Starym Sączu klasztoru Klarysek z bijącym cudownym źródełkiem oraz
setkami tysięcy turystów i pielgrzymów rocznie. Górnicy węgierscy prawdopodobnie nie przybyliby do Bochni i Wieliczki i nie podzieliliby się swoją specjalistyczną wiedzą dotyczącą nowoczesnej metody eksploatacji złóż. Na
lepsze wydobycie soli Polska musiałaby jeszcze poczekać, a rozwój ekonomiczny południowej części kraju, w tym naszego regionu, na pewno nie byłby
tak znaczący, nie mówiąc już o murowanym Krakowie, który z budową pierwszej uczelni w Polsce zostałby uprzedzony przez inne ośrodki miejskie. Prawdopodobnie nie moglibyśmy się też poszczycić świętym biskupem Stanisławem ze Szczepanowa, o którego kanonizację usilnie zabiegała święta Kinga.
Najprawdopodobniej nie mielibyśmy również tak dobrych gospodarzy w Starym Sączu, którzy wzorem świętej Kingi dbają o rozwój miasta i dobrobyt
mieszkańców, a austriacki herb dotrwałby zapewne do trzeciego tysiąclecia,
co dla kolejnych pokoleń oznaczałoby nadal symbol poddaństwa i niewoli.
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Rada Miejska w Starym Sączu
19. oraz 20. sesja Rady Miejskiej

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Insygnia Gminy i absolutorium
dla burmistrza Jacka Lelka

We

wtorek 24 maja 2016 r. na
20. posiedzeniu w kadencji
Rada Miejska w Starym Sączu podjęła historyczną uchwałę o ustanowieniu: herbu, flagi, flagi stolikowej,
banneru, pieczęci i sztandaru gminy
Stary Sącz oraz uchwałę o udzieleniu
Burmistrzowi Starego Sącza absolutorium za 2015 r.

Na 20. posiedzeniu
Rada Miejska w Starym
Sączu podjęła na wniosek Burmistrza Jacka
Lelka uchwałę o ustanowieniu: herbu, flagi,
flagi stolikowej, banneru, pieczęci i sztandaru gminy Stary Sącz
oraz zasad i warunków
używania herbu, barw
i pieczęci Gminy (głosów przeciwnych nie
było, dwóch radnych wstrzymało się
od głosu). Drugą bardzo ważną decyzją była uchwała o udzieleniu Burmistrzowi Starego Sącza absolutorium
za 2015 r., stwierdzająca prawidłowość działania finansowego organu
wykonawczego.
Burmistrz Jacek Lelek w sprawozdaniu finansowym za rok ubiegły
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podkreślił, jak rekordowy był to rok,
jeśli chodzi o inwestycje i zaznaczył,
że równocześnie udało się utrzymać
dyscyplinę finansową, jeśli chodzi
o zadłużenie. Było to możliwe dzięki skutecznemu pozyskiwaniu przez
samorząd starosądecki funduszy zewnętrznych (10,3 mln zł). Bezpieczny
poziom zadłużenia pozwala spokojnie przygotowywać się do projektów
w obecnej perspektywie finansowej
UE. Burmistrz podziękował radnym
za konstruktywną współpracę i pracownikom za sumienną pracę. Zazanczył, że absolutorium to wspólny
sukces.
46% wydatków inwestycyjnych zostało przeznaczone na drogi, w tym
remont ul. Węgierskiej. 22% z kolei
pochłonęła stabilizacja osuwisk m.in.
w Popowicach i Moszczenicy Niżnej.
Wydatki majątkowe zaplanowane na

Liczba, która cieszy

1 770
Tyle wniosków złożono do tej pory
w ramach programu 500+ w gminie
Stary Sącz

INFORMACJE
rok 2015 w kwocie 22.477.757,41
zł zostały wykonane na poziomie
95,34%. Ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 26,78%. Planowane dochody i wydatki budżetu osiągnęły
wysoki poziom wykonania. Dochody zostały zrealizowane w kwocie
79.583.507,08, natomiast wydatki
wykonano w kwocie 80.032.532,80
zł.
25 kwietnia br. odbyło się 19. Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym
Sączu. Rada podjęła uchwały m.in.
o odznaczeniu siedmiu osób zasłużonych dla Gminy złotą i srebrnymi
odznakami „Za Zasługi dla Miasta
i Gminy Stary Sącz” oraz o pomocy finansowej Gminy przy iluminacji Mostu św. Kingi na Dunajcu.

W czasie sesji przewodnicząca Ewa
Zielińska zwyczajowo wyliczała ważne
imprezy społeczno-kulturalne, na których reprezentowała Radę Miejską. Na
elektronicznie przygotowanych planszach Sprawozdania Burmistrza Starego Sącza od 21.03 do 25.04.2016
burmistrz Jacek Lelek pokazywał
m.in.: kwoty pieniędzy pozyskane na
budowę boiska syntetycznego w Mostkach, prace remontowo-konserwacyjne kapliczki św. Kingi w Starym Sączu
(III etap), remonty dróg gminnych Barcice Górne – Na Kliny, Popowice – Cyganowice, wdrażanie strategii rozwoju
lokalnego poprzez projekty kwalifikowane przez Lokalną Grupę Działania
„Brama Beskidu”, dofinansowanie
z MKiDN festiwalu Pannonica, a także
1,2 ha gruntu zakupione na Strefę Aktywności Gospodarczej oraz wzory nowego herbu miasta.
Na 19. sesji w kadencji Rada Miejska w Starym Sączu podjęła 21
uchwał, w tym: uchwały o odznaczeniu Janiny Nelepy, odchodzącej na
emeryturę szefowej Ośrodka Pomocy
Społecznej złotą odznaką „Za Zasługi
dla Miasta i Gminy Stary Sącz” – „za
profesjonalizm i wieloletni wkład pra-

cy w rozwój samorządności lokalnej”
oraz o odznaczeniu srebrnymi odznakami „Za Zasługi dla Miasta i Gminy
Stary Sącz” sześciu zasłużonych honorowych druhów Ochotniczej Straży
Pożarnej w Przysietnicy: Józefa Doruli,
Jana Gizickiego, Tadeusza Gizickiego,
Jana Stawiarskiego, Tadeusza Tokarczyka, Ludwika Tudaja.
Rada podjęła też uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Województwu
Małopolskiemu na realizację zadania
pn. „Iluminacja mostu św. Kingi w Starym Sączu”. Przetarg nieograniczony
na oświetlenie mostu i dwóch przejazdów rowerowych ogłosił już 4 kwietnia
br. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu (przypominamy, że otwarty w lipcu
2008 r. most zyskał wiele nagród, w tym tytuł:
„Dzieło mostowe roku
2008” i już w 2009 r.
były pierwsze przymiarki do jego oświetlenia).
Rada uchwaliła również
udzielenie pomocy Powiatowi Nowosądeckiemu w projektowaniu
chodnika przy drodze
Barcice – Przysietnica.
Podjęte zostały także
uchwały w sprawach:
zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Powiatowej i Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starym Sączu oraz Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu; wyrażenia woli objęcia udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Sądeckie Wodociągi sp.
z o.o. w Nowym Sączu; przedłużenia
czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w Starym Sączu na terenie gminy Stary Sącz; uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych lipy – pomnika przyrody
ożywionej – w Moszczenicy i zniesienia statusu pomnika przyrody lipy na
dziedzińcu Klasztoru z uwagi na ekspertyzę potwierdzającą jej wyniszczenie i stwarzanie zagrożenia dla
otoczenia.
W trakcie tej sesji eksperci z Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie zaprezentowali wyniki pierwszego etapu
tworzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata
2016–2020”, czyli wytypowane na
obszarze całej Gminy tereny zdegradowane i wyznaczone do rewitalizacji.
(red)

Ministerialna dotacja na
remont dróg w gminie
Stary Sącz
W 2016 roku gmina Stary Sącz wyremontuje dwa odcinki dróg w ramach podziału środków finansowych na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych. Minister Infrastruktury i Budownictwa przyznał dla
Starego Sącz na ten cel promesę
w wysokości 210 tys. złotych.
W tym roku w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych zostanie wyremontowanych 300 metrów
bieżących drogi „Do Bielaków” w Popowicach oraz 300 mb drogi „Na kliny” w Barcicach. Remonty zostaną
wykonane do końca sierpnia br.
Przeznaczone do remontów drogi
gminne zostały zniszczone podczas
obfitych opadów deszczu w latach
2013–2014, straty sięgnęły wówczas blisko 2 milionów złotych.
Gmina Stary Sącz występowała
do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie pięciu zadań. Pozytywne opinie Wojewody, w ramach
dostępnych środków, uzyskały dwa
zadania, które następnie zatwierdził Minister Infrastruktury i Budownictwa. Całkowita wartość remontu
tych dróg wyniesie 340 tys. złotych,
natomiast dofinansowanie ministerstwa to aż 80% kosztów inwestycji.
(WW)

Podziękowania za
ofiarną służbę
W niedzielne popołudnie, 29 maja
br., rynek w Starym Sączu należał
do druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych. W sercu miasta jednostki OSP z całej gminy świętowały Gminny Dzień Strażaka.
Burmistrz Jacek Lelek dziękował
za ofiarną i trudną służbę, gratulował wyszkolenia i nagradzał strażaków ochotników.
Uchwałą Prezydium Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZOSP
RP w Krakowie Srebrny Medal „Za
Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali
druhowie: Wiesław Bielak, Grzegorz
Bielak, Bogdan Ogorzały, Kazimierz
Gizicki. Brązowy Medal „Za Zasługi
dla Pożarnictwa” otrzymali: Grzegorz
Tokarczyk, Jerzy Ogorzały, Damian
Pustułka natomiast Odznakę „Strażak Wzorowy”: Rafał Soboń, Tadeusz
Dudek, Mateusz Marduła. (red)
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Szczegóły zabezpieczenia imprezy
masowej dopracowywali przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, służb medycznych, Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego i Powiatu
Nowosądeckiego. Podczas rozmów
nie mogło zabraknąć dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania ks. dra Marcina Kokoszki. Sporo czasu poświęcono na zagadnienia
związane z drogami ewakuacyjnymi, zabezpieczeniem terenu, kwestie łączności ze służbą porządkową
i szkoleń wolontariuszy, m.in. z psychologii zachowania w tłumie, które
przeprowadzą funkcjonariusze Policji. Największa część pielgrzymów
przyjedzie do Starego Sącza pociągami. Na spotkaniu był więc obecny przedstawiciel Służby Ochrony
Kolei, która również będzie czuwać,
by uczestnicy starosądeckiej części
Światowych Dni Młodzieży spędzili ten wyjątkowy dla nich czas bezpiecznie. (red)

D

Kolejną ważną inwestycją jest remont odcinka ulicy Bandurskiego przy
stadionie MKS Sokół, który został
gruntownie przebudowany i poszerzony. Wszystko wskazuje na to, że będzie
gotowy przed Turniejem Sokolika. Burmistrz Jacek Lelek i zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki sprawdzali również przebieg prac remontowych mostu
na Popradzie w Popowicach i końcowe
roboty wykończeniowe po wykonaniu
kanalizacji na drodze w Przysietnicy.
Ostatnim przystankiem gospodarskiego objazdu była wizytacja dużej inwe-

stycji w Gaboniu, czyli stacji uzdatniania wody realizowanej przez Spółkę
Sądeckie Wodociągi, których Gmina
Stary Sącz jest trzecim co do wielkości
udziałowcem.
Rozpoczęły się również prace przy
budowie boiska w Mostkach. Na razie zdjęto wierzchnią warstwę ziemi,
a docelowo mieszkańcy Mostek będą
się cieszyć boiskiem z syntetyczną nawierzchnią o wymiarach 25 x 50 m wraz
z wyposażeniem sportowym. (WW)

List intencyjny samorządowców

B

urmistrz Jacek Lelek wspólnie
z innymi samorządowcami złożył
podpis pod listem intencyjnym, którego przedmiotem jest budowa „Obwodnicy Doliną Dunajca”, w tym drogi o roboczej nazwie „Węgierska-Bis”.

Na spotkaniu w Urzędzie Gminy
w Chełmcu przedstawiciele sądeckich
samorządów parafowali wstępną deklarację działań, która jest pokłosiem po-

A to ciekawe...

Węgierska rekordzistka
GDDKiA opublikowała niedawno
dane z przeprowadzonego w ubiegłym roku Generalnego Pomiaru
Ruchu. Z przeprowadzonych w ubiegłym roku cyklicznych badań wynika,
że średni dobowy ruch wynosi w Małopolsce przeszło 14,5 tys. pojazdów na dro-
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o końca zmierzają niektóre inwestycje w gminie Stary Sącz. Krótki przegląd postępu prac burmistrz
Jacek Lelek rozpoczął od muru oporowego zabezpieczającego skarpę na
Osiedlu Tysiąclecia. Koszt tej inwestycji, która jest już na ukończeniu,
to 188 tys. złotych.

rozumienia międzygminnego z ubiegłego roku zmierzającego do wspólnych
starań o tę ważną inwestycję komunikacyjną. Oprócz burmistrza Jacka Lelka dokument podpisali prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, starosta
nowosądecki Marek Pławiak, wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski, wójt
gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala, wójt gminy Łącko Jan Dziedzina
i wójt gminy Łososina Dolna Stanisław
Golonka.
„Obwodnica Doliną Dunajca” to część
rozwiązania komunikacyjnego, na które
składają się droga gminna o podwyższonym standardzie relacji: DK 75 (skrzyżowanie w okolicy kamieniołomów w Kurowie) – nowy most na rzece Dunajec – ul.
Jagodowa – Obwodnica Północna – ul.
Krakowska – Świniarsko – włączenie do
Obwodnicy Zachodniej Nowego Sącza
oraz „Węgierska-Bis”. (red)

gach krajowych i jest o 3 tys. większy od
średniej krajowej.
Ze statystyk wynika także, że natężenie ruchu na przebiegającej przez gminę Stary
Sącz drodze krajowej nr 87 jest większe i
prawie trzykrotnie zwiększyło się od 2005
roku, gdy dokonywano poprzednich pomiarów. Obecnie codziennie na trasie Stary
Sącz – Nowy Sącz przejeżdża średnio 23 424
pojazdów. (WW)
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Do Światowych Dni Młodzieży i Diecezjalnego Dnia Wspólnoty w Starym Sączu coraz bliżej. Organizatorzy spodziewają się przyjazdu
nawet 20 tys. osób. W starosądeckim magistracie odbyło się kolejne
już robocze spotkanie, dotyczące
bezpieczeństwa uczestników imprezy. Wziął w nim udział burmistrz
Jacek Lelek.

Doglądanie inwestycji w gminie

FOT. UMIG

Priorytet to
bezpieczeństwo

Sukces młodych
programistów

U

czniowie wzięli udział w wykładzie
doc. Zbigniewa Nawrata, który
w bardzo krótki, ale profesjonalny sposób przedstawił możliwości współczesnej chirurgii od czynności tradycyjnych
przez laparoskopowe do robota chirurgicznego. Dr Joanna Śliwka omawiała
techniki i rodzaje zakładania szwów na
ranach ciętych. Następnie uczniowie
i uczennice mieli okazję sprawdzić swoje praktyczne umiejętności w tradycyjnych technikach szycia na sercu świni
czy skrzydełku kurczaka pod czujnym
okiem studentów Koła Naukowego Katedry Kardiochirurgii SUM, którym kieruje właśnie doc. Zbigniew Nawrat, inicjator i gospodarz tych warsztatów.
Największe jednak wrażenie na uczestnikach zrobiły stanowiska treningowe,

na których samodzielnie mogli wykonać np. USG jamy brzusznej czy EKG
serca, poćwiczyć na najnowocześniejszych narzędziach i stanowiskach chirurgicznych np. obsługi manipulacji
przestrzennej, badań laserowych precyzji i refleksu, implantacji zastawki
czy chirurgii oka. Młodzież miała także
okazję poznania z bliska polskiego robota Robin Heart oraz trenażerów do
nowego robota inspirowanego budową ośmiornicy, a także modeli narzędzi
i sterowania haptycznego (z wyczuciem
siły). Gimnazjaliści z Barcic podsumowali udział w tych nietypowych warsztatach krótko: było super, tak też wpisali się do księgi pamiątkowej.
Cała grupa wraz z organizatorem
i opiekunem grupy, Katarzyną Dubiel
dziękują p. Maciejowi Urlikowi, chirurgowi ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu za pomoc w zorganizowaniu ich udziału w tych warsztatach.
– Mamy nadzieję, że za rok też weźmiemy udział w tych zajęciach a przez to
już w gimnazjum ukierunkowywać będziemy uczniów w kierunku medycznym, a może nawet kształcić przyszłych chirurgów – dodaje Katarzyna
Dubiel. (WW)

Głos starosądeckiej młodzieży
Po raz czwarty w starosądeckim „Sokole” odbyła się debata
młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Stary Sącz pn. „Głos ma młodzież” zorganizowana przez
Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych pod patronatem Burmistrza
Starego Sącza.
Spotkanie było formą prezentacji uprzednio napisanych prac konkursowych. Nagrody – tablety za I miejsca i słuchawki
za wyróżnienia – ufundował Burmistrz
Starego Sącza. Otrzymali je: Klaudia
Szczęsny z Gimnazjum im. por. Andrzeja Buchmana w Barcicach (temat I), Kaja
Górka i Anna Olejarz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. J. Tischnera w Starym Sączu (temat II), Zuzanna Citak z Gimnazjum im.
por. Andrzeja Buchmana w Barcicach (temat III). Wyróżnienia
dostali: Julia Ptak z Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym
Sączu (temat I), Adriana Smyda z Gimnazjum im. por. Andrzeja Buchmana w Barcicach i Jan Rejowski z Gimnazjum im. J.
Słowackiego w Starym Sączu (temat II), Bartłomiej Szewczyk

fot. ARCHIWUM SZKOŁY

fot. ARCHIWUM SZKOŁY

21 maja br. szczególnie zainteresowani biologią uczniowie gimnazjum
im por. Andrzeja Buchmana ps. „Korsak” w Barcicach wzięli udział w
„Warsztatach dla początkujących chirurgów” w ramach nawiązanej
przez szkołę współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiologii im. prof. Zbigniewa Religii w Zabrzu.

Uczniowie Szkoły w Gołkowicach
z sukcesami zakończyli konkurs
„Małopolskie Baltie 2016”. W Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Sebastian Korona (kl. VI)
odebrał tytuł laureata konkursu,
natomiast sześciu uczniów było finalistami etapu wojewódzkiego:
Maksymilian Firlej, Krzysztof Kudłacz, Miłosz Winczowski, Marcin
Krzak, Andrzej Zygmunt i Krzysztof
Kowalczyk.
Tylko w roku 2015 aż trzech uczniów
Szkoły Podstawowej w Gołkowicach
– Sebastian Korona, Krzysztof Kudłacz i Andrzej Zygmunt – oraz dwóch
uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Gołkowicach – Michał Cebula i Jan
Gancarczyk – brało udział w finale
międzynarodowym, który odbył się
w Warszawie, gdzie uczniowie mieli
również możliwość zwiedzenia Centrum Nauki Kopernik. Gratulujemy
sukcesów i trzymamy kciuki za kolejne osiągnięcia! (red)

i Michał Szewczyk z Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym
Sączu (temat III). Wyróżnieni zostali także nauczyciele pomagający uczniom w przygotowaniach do tej debaty.
Wypowiedzi młodych mieszkańców gminy charakteryzowały się trafnością spostrzeżeń na temat ważnych spraw gminy.
Przedstawiciele samorządu zwracali uwagę młodzieży na zmiany mentalności mieszkańców, którzy
mają wpływ na budżet obywatelski. Nakłaniali młodzież do zgłaszania własnych projektów i głosowania na nie. Podkreślali,
że młodzi sami muszą podejmować inicjatywy społeczne, by w przyszłości właściwie kształtować swoje najbliższe otoczenie. Burmistrz Jacek Lelek, dziękując
dyrektor Renacie Burchel, nauczycielom
zaangażowanym w debatę i młodzieży za
udział w debacie, pochwalił poziom wypowiedzi, kulturę bycia i wnikliwość badawczą twórców
prezentacji. Wspólnie z Przewodniczącą Rady Miejskiej zadeklarowali pomoc i otwartość na głos młodych obywateli
gminy. Nagrodą dla uczestników konkursu-debaty będzie wycieczka do Krakowa z pobytem w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. (WW)

fot. UMIG

Niesamowite warsztaty
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Kolejna inwestycja w starosądeckie biblioteki

Nowoczesne centrum wiedzy i edukacji

fot. UMIG

Dwa miliony złotych dofinansowania otrzymała Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu na przebudowę i rozbudowę budynku byłej szkoły przy ul. Mickiewicza 33. Powstanie tam biblioteka – nowoczesne centrum dostępu do wiedzy, kultury i miejsce spotkań mieszkańców. Całość inwestycji wesprze starosądecki samorząd. Ogólny koszt tej inwestycji wyniesie 3 092 300 zł. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, starosądeczanie będą się cieszyć nowym obiektem już na koniec 2017r.

B

udynek pozostawiony po Zespole
Szkół Rolniczych przy ul. Mickiewicza 33 przekazało nam Starostwo Powiatowe. Budynek, mimo że nie
jest wpisany w rejestr zabytków, musi
pozostać nietknięty zewnętrznie, ponieważ znajduje się w zabudowie zabytkowej. Do tej części dobudowana zostanie nowa kondygnacja przeznaczona na
Oddział dla Dzieci i Młodzieży. – Będzie
to okazały oszklony budynek współgrający z przepięknym ogrodem, w którym
planujemy organizować letnią czytelnię
z miejscem na biblioteczne imprezy. Na
parterze znajdować się będzie wypożyczalnia z funkcją czytelni, sale warsztatowe, a na górze sala wielofunkcyjna
na spotkania autorskie czy wernisaże.
W starej części przewidziano także windę i odpowiedni podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz niewielki parking
– opisuje Maria Sosin, dyrektor starosądeckiej placówki.
Nie myśl, że książki znikną – zapewniał wielokrotnie Umberto Eco,
nieżyjący już pisarz, naukowiec, intelektualista, ale i bibliofil; posiadacz
księgozbioru liczącego, bagatela, około
50 tys. tomów. Rzeczywiście, trwający
przez ostatnie lata w gminie Stary Sącz
okres bibliotecznej prosperity jest tego
potwierdzeniem i równocześnie zaprzeczeniem lansowanej tezy, jakoby Polacy
czytali mniej.
– Nasze biblioteczne statystyki nie
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potwierdzają badań, mówiących o tragicznym stanie czytelnictwa – podkreśla Maria Sosin. – Przed rozbudową w bibliotece w Barcicach mieliśmy
128 czytelników. Teraz mamy około
600, a przecież budynek oddaliśmy
mieszkańcom stosunkowo niedawno,
bo w 2012 roku. Czytelnictwo ma się
coraz lepiej, najwięcej czyta młodzież
i osoby po pięćdziesiątym roku życia,
a naszych obiektów w Barcicach czy
Gołkowicach nie powstydziłoby się żadne polskie miasto. Biblioteka przy ul.
Mickiewicza będzie ukoronowaniem
działań w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka +
Infrastruktura Bibliotek”.
Te dobre lata dla bibliotek zawdzięczamy Programowi Rozwoju Bibliotek.
To przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone w Polsce przez Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009–2015 było ono realizowane
ze środków Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Program ten przewiduje zadania
w trzech płaszczyznach: wsparcie multimedialne, szkolenia dla bibliotekarzy,
a w ramach „Biblioteka + Infrastruktura” – twarde projekty infrastrukturalne
ze środków ministerialnych. Koordynatorem programu jest Instytut Książki
w Krakowie. Z pierwszych dwóch działań PiMGBP im. W. Bazielicha w Starym
Sączu skorzystała w 100%. Nie ma się

jednak czego wstydzić, również jeśli chodzi o trzeci komponent. – Tak naprawdę to Stary Sącz wraz z Myślenicami zainicjowały ten program w Małopolsce,
nadały mu rozpędu, to my odważyliśmy się z niego skorzystać jako pierwsi.
Nasza gmina to 3 inwestycje (Barcice,
Gołkowice, Stary Sącz), a w powiecie
gmina Podegrodzie i Kamionka Wielka
też z tego programu wybudowały swoje biblioteki – wspomina Maria Sosin,
dyrektorka PiMGBP w Starym Sączu. –
Na początku chętnych nie było. Na bibliotekę w Barcicach pozyskaliśmy 0,5
mln złotych, a 100 tys. dołożył Urząd
Marszałkowski, na bibliotekę w Gołkowicach dofinansowanie wyniosło już
1 875 tys. złotych plus 50 tys. z UM. Do
tej pory inwestowaliśmy w filie, teraz
czas na miasto Stary Sącz. Dziękujemy
burmistrzowi Jackowi Lelkowi za wielką
przychylność i wsparcie naszych działań, bo bez zrozumienia i środków własnych z gminy nasze działania byłyby
bezskuteczne.
Na nową bibliotekę przygotowana
jest już cała dokumentacja i pozwolenie na budowę. Lada dzień ogłoszony
zostanie przetarg. Budowa powinna ruszyć w lipcu. Według harmonogramu
prac zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec 2017 roku.
Ostatnie 7–8 lat to zupełna zmiana wizerunku bibliotek i rozszerzenie
funkcji merytorycznych. Stały się one
ośrodkami o szerokim spektrum działania, bardziej otwartymi na potrzeby środowiska lokalnego. Wyposażenie ich
w najnowocześniejszy sprzęt teleinformatyczny oraz w bezpłatny internet tylko wzbogaciło ich ofertę, w niczym nie
zagrażając książce, która jest podstawą naszego działania. Biblioteki żyją,
a wbrew pozorom młodzież nie poszukuje tylko e-booków, których starosądecka biblioteka ma już dość bogaty
zbiór (2300 sztuk). Cenią sobie kontakt
ze słowem pisanym zamkniętym w tradycyjnej książce.
Może zapytani kiedyś o swój własny
księgozbiór młodzi ludzie, wskazując na
własne półki z książkami, odpowiedzą
bon motem Umberto Eco: To tylko lektury na najbliższy tydzień. (RKA)

Popularne 500+

fot. OPS

Franciszka Tudaja – kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Starym Sączu

Ś

wiadczenie wychowawcze „500 plus” cieszy się
w gminie Stary Sącz dużą
popularnością. Przemawia
za tym wiele argumentów,
w tym przede wszystkim łatwe warunki jego uzyskania
(na drugie i kolejne dziecko przysługuje bez względu na wysokość dochodu,
a na pierwsze dziecko kryterium dochodowe wynosi
800 zł miesięcznie na osobę w rodzinie). Dodatkowo
ustawodawca określił dużą
autonomię rodziców w dysponowaniu tymi środkami
poza ewidentnymi przypadkami ich marnotrawienia.
Program ma przede wszystkim charakter masowy i nie
jest skierowany, jak to dotychczas bywało, do wąskich grup związanych z pomocą społeczną.
W Gminie Stary Sącz osób
do 18 roku życia, czyli potencjalnych beneficjentów „500
plus” jest według spisu wyborców około 5000. Wstępnie założono, że w Gminie
z programu może skorzystać
2200 rodzin obejmujących
4600 dzieci. Do tej pory złożono 1770 wniosków. – Decyzji gotowych jest już 817,
z tego w trakcie wypłat 348.
Przeważającą część spraw
związanych z omawianym
świadczeniem
postaramy
się wypłacić do końca czerwca – podkreśla Franciszek
Tudaj kierownik OPS.
Opinie starosądeckich rodziców składających wnioski o „500 plus” są bardzo

pozytywne. Podkreśla się
w nich, iż jest to wreszcie
duża i realna pomoc ze strony państwa. Nie są to drobne zmiany, „ulepszanie systemu”, ale zupełny przeskok
jakościowy polityki prorodzinnej. Dalsze opinie wiążą
się z porównaniami z systemami wsparcia stosowanymi
w krajach zachodnich i okazuje się, że obecnie Polski
nie dzieli już od tych państw
„przepaść zasiłkowa”. Hiszpania, Wielka Brytania, Irlandia czy Niemcy przekazują na dziecko w zależności
od różnych wariantów od 80
do 180 euro na miesiąc. Organizację programu „500
plus” koordynuje samorząd
lokalny, w tym przypadku
Burmistrz Starego Sącza.
Działania władz gminy szybko nabrały realnego kształtu. Udostępniono lokal pod
biuro „500 plus” w jednym
z budynków Urzędu Miejskiego na ulicy Stefana Batorego 25 (wejście od podwórka). Zapewniono niezbędną
infrastrukturę: serwer, instalacje teleinformatyczne,
meble, wykonano też niezbędne remonty budowlane.
Procedury związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych
odnośnie
świadczeń wychowawczych
są w dużej mierze zbieżne
z obecnymi sprawami dotyczącymi świadczeń rodzinnych. Z tego względu kadry
Ośrodka Pomocy Społecznej
są również włączone w nowy
program. (WW)

Jakie priorytety jako nowy kierownik OPS wyznaczył
Pan sobie na najbliższe kilka lat?
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, pomimo polepszenia kondycji finansowej wielu rodzin, dostrzegają pogłębienie się niektórych problemów, takich jak: samotność, frustracje, depresje, nieporadność w sprawach
wychowawczych, alkoholizm, życiowa rezygnacja. OPS
dysponuje środkami, które mogą pomóc takim osobom.
Rolą pracowników socjalnych jest sprawne pokierowanie ludźmi w potrzebie. Oprócz pomocy finansowej mamy
„w ofercie” kontrakt socjalny, który może służyć także aktywizacji zawodowej. Dysponujemy poradnictwem specjalistycznym (psychologa, prawnika, pracownika socjalnego). Kierujemy odpowiednio do domów pomocy
społecznej, do naszego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oferujemy
także usługi opiekuńcze. Warto także wspomnieć o bliskiej współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespole Interdyscyplinarnym (niebieska karta dla osób doświadczających przemocy) czy
Placówce Wsparcia Dziennego.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się projekty organizowane przez OPS, współfinansowane przez Unię Europejską, a skierowane do mieszkańców gminy Stary
Sącz. Czy w nowej perspektywie finansowej będą realizowane podobne projekty?
W nowej perspektywie finansowej UE akcent aktywizacji
zawodowej i integracji został przełożony w obszar ekonomii społecznej współtworzonej przez organizacje pożytku
publicznego, fundacje czy stowarzyszenia. Rolą Ośrodka
Pomocy Społecznej jest współpraca z takimi podmiotami
chociażby w zakresie rekrutacji i kontraktów socjalnych.
Z zebranych informacji wiemy, że stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu w tym roku rozpocznie zbliżony do naszego projektu program podnoszący
kompetencje zawodowe i społeczne. OPS planuje przystąpić do Programu Aktywizacja i Integracja, którego inicjatorem jest Powiatowy Urząd Pracy. Jest on skierowany
do tzw. „trzeciego profilu bezrobotnych”, czyli osób, które
najbardziej oddaliły się od rynku pracy.
Co mają zrobić rodziny, które jeszcze nie zgłosiły się do
programu „500 plus”?
Rodziny, które jeszcze nie zgłosiły się po świadczenie wychowawcze „500 plus” tak naprawdę jeszcze nic nie straciły. Do 1 lipca można składać wnioski i sprawy z tego
okresu. W przypadku decyzji przyznających, świadczenia
będą wypłacane od kwietnia, czyli od początku obowiązywania programu. Zapraszamy wszystkich uprawnionych. Program 500+ ma charakter masowy, nie wiąże
się z pomocą socjalną, ale odrębnym finansowym dodatkiem państwa na wychowanie dzieci. Sposób składania
wniosków został szeroko przez media nagłośniony. Można to zrobić również osobiście – bez kolejek. (WW)
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Nowe otwarcie Bramy Beskidu
Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu otrzymała promesę na 8,8 mln złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na lokalne projekty w trzech gminach: Stary Sącz, Podegrodzie i Łącko. Dzięki temu powstaną kolejne boiska
i place zabaw.
RAFAŁ KAMIEŃSKI
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FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

U

mowę ramową na realizację lokalnej strategii rozwoju odebrał z rąk wicemarszałka
Stanisława Sorysa zastępca burmistrza
Starego Sącza Kazimierz Gizicki, który jest równocześnie członkiem zarządu LGD Brama Beskidu. – To dla nas świetna wiadomość i poważne wsparcie w działaniach samorządu, które,
ogólnie rzecz biorąc, poprawiają jakość życia
mieszkańców – komentuje Kazimierz Gizicki –
Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego podczas poprzednich naborów LGD Brama Beskidu
udzieliła dofinansowania kilkudziesięciu projektom. Dzięki temu powstały świetnie doposażone
świetlice, boiska sportowe, siłownie pod chmurką czy place zabaw. Tym razem będzie podobnie. Potrzeby nadal są i mamy je zdiagnozowane.
Stary Sącz złoży między innymi wnioski dotyczące budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego
w Łazach Biegonickich czy parkingu w Gaboniu.
W ramach projektu w Łazach Biegonickich powstałaby płyta boiska trawiastego do piłki nożnej,
boisko wielofunkcyjne na nawierzchni poliuretanowej, piłkochwyty, doposażenie istniejącego placu zbaw dla najmłodszych, elementy siłowni, grill
zadaszony i ławki, oświetlenie, a całość kompleksu zostałaby ogrodzona. Drugi projekt zakłada zagospodarowanie centrum wsi Gaboń.
Tutaj byłaby zrealizowana budowa rozwiązań
komunikacji pieszej w centrum wsi, a także
wyznaczenie i przygotowanie miejsc parkingowych. Docelowo powstałby parking o powierzchni od 20 do 40 arów – w zależności od
lokalizacji.
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Stanisław Sorys wręczył w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu promesy przedstawicielom
ośmiu LGD z regionu Sądecczyzny i Podhala na
łączną kwotę ponad 18 mln euro. Niewątpliwie
brawa należą się Wiolettcie Derymackiej, prezes LGD Brama Beskidu, i całemu zarządowi za
pracę nad strategią działania, która przypomnijmy została uznana za najlepszą w Małopolsce.
Przypomnijmy, że poprzedni okres finansowania zaowocował m.in. budowa budynku kulturalno-oświatowego w Popowicach, punktem
widokowym na Woli Kroguleckiej czy przystanią
na Karpackim Szlaku Rowerowym. LGD Brama
Beskidu dofinansowuje również Jarmark Rzemiosła. Lokalne Grupy Działania to organizacje
pozarządowe składające się z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego
i społecznego. Dzięki połączeniu tych trzech obszarów możliwa jest realizacja różnych ciekawych
i potrzebnych lokalnej społeczności projektów.

TEMAT WYDANIA

Historia starosądeckiego herbu
Rozważania o „habsburskim” herbie Starego Sącza opublikował Głos Podhala już w 1938 roku. Artykuł na ten temat ukazał się w Kurierze Starosądeckim w lutym 2001 roku. Wątek podjął mecenas Antoni Radecki, radny, kolekcjoner i darczyńca, zasłużony członek Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.
RYSZARD KUMOR

Mecenas Radecki zakończył intrygujące rozważania postulatem zmiany herbu i w zasadzie miał podobne zdanie – co
warte podkreślenia – jak napisał wiele lat później dr Włodzimierz Chorązki w opinii, do której przychyliła się Komisja Heraldyczna MSWiA.
W tekście opublikowanym w Głosie Podhala w marcu 1938 r. Roman Szkaradek (1887−1980), poczmistrz,
kolekcjoner i filatelista, współorganizator Muzeum Ziemi Sądeckiej na zamku w Nowym Sączu pisał, że ówczesny herb Starego Sącza został zatwierdzony 14 maja
1812 r. z nadania austriackiego: Wezwany przez cyrkuł nowosądecki do przedłożenia szkicu pieczęci miejskiej magistrat Starego Sącza podał jako herb miasta orła
polskiego spoczywającego na pięciu przęsłach mostu umieszczonego na tarczy z koroną, z prośbą o umieszczenie daty:
A.D. 600, jako daty założenia miasta. Urząd numizmatyczny sprzeciwił się umieszczeniu tej daty twierdząc, że Polska
w tym czasie jeszcze nie istniała. Pisał też, że po długich badaniach udało mu się odszukać kilka starych dokumentów
z odciskami dawnych pieczęci z czasów przedrozbiorowych
z postacią św. Elżbiety i napisami niewyraźnymi, nieczytelnymi. Dokumentów, których później nie potrafił odszukać: Opisana pieczęć jest mi znana z dokumentu z roku 1642, który oglądałem w magistracie w Starym Sączu w roku 1912.
Obecnie tego dokumentu nie potrafiłem odszukać. Może zaginął tak, jak oryginalne przywileje królewskie zaginęły.
Stary Sącz, o którym w „Dziejach miast i mieszczaństwa
w Polsce” (Maria Bogucka, Henryk Samsonowicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986) napisano, że bez wątpliwości jest jednym z najstarszych (posiadających nieprzerwanie
prawa miejskie) miast w Polsce, a w Małopolsce zapewne zaraz za Krakowem, Sandomierzem, Bochnią czy Jędrzejowem
ciągle jest pełen zagadek. Taką zagadką jest godło, ale również tytuł „królewskiego wolnego miasta”, jakim chlubią się

rajcowie Krakowa, Nowego Sącza… a był też
używany przez
magistrat Starego Sącza.
Na pewno dwie święte Elżbieta i Kinga bardzo blisko spokrewnione – obie z dynastii Arpadów, Elżbieta była córką króla Andrzeja II, ojca króla Beli IV, a ten ojcem Kingi – najmocniej
zaistniały w dziejach miasta. Elżbieta, patronka kościoła
farnego, Kinga, właścicielka Ziemi Sądeckiej na mocy przywileju korczyńskiego z 2 marca 1257 roku. Szukając wzorców do naśladowania w swoim stanie Kinga, podobnie jak
krewna, upodobała sobie franciszkański ideał życia, ufundowała w Starym Sączu klasztor Braci Mniejszych i konwent
sióstr św. Klary (1280). W 1999 roku została kanonizowana,
w 2007 ogłoszona patronką samorządowców polskich, a teraz dekretem Stolicy Apostolskiej potwierdzony został jej wielowiekowy patronat nad miastem.
W maju 2016 r. burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek oficjalnie zaprezentował nowy herb Starego Sącza z wizerunkiem Świętej Kingi na polu błękitnym, w czarnym welonie
i habicie, ze złotym nimbem, miniaturą kościoła oraz srebrną
lilią o trzech kwiatach w dłoniach i książęcą mitrą leżącą u jej
stóp. Nowy herb zatwierdziła Rada Miejska w Starym Sączu
24 maja 2016 roku.
Tak kończy się era herbu nadanego przez Habsburgów zagarniających już dwa lata przed pierwszym rozbiorem Polski
w 1770 r. starostwa: czorsztyńskie, nowotarskie i sądeckie.
A następnie dekretem kasacyjnym Józefa II wydanym w 1782
r. z chęci zysku bezpardonowo konfiskujących majątki starosądeckich klasztorów (franciszkański przeznaczając na skład
solny), zapewne w przekonaniu że już nie wrócą do Polski.

Jacek Lelek – burmistrz Starego Sącza
W życiu wspólnot, społeczeństw, symbole odgrywają istotną rolę. Za ich pośrednictwem wyrażamy w prosty sposób niezwykłe bogactwo treści. Herby miast należą do najważniejszych
symboli, a stanowią tak ważny element życia społecznego, że poświęcona jest im specjalna
dziedzina historii – heraldyka, a nad procesem ich stanowienia czuwa specjalna rządowa
komórka działająca przy Ministrze właściwym do spraw administracji publicznej. I właśnie
niepoprawność heraldyczna oraz obca (choć mało znana!) symbolika dotychczasowego herbu stały się punktem wyjścia do opracowania nowego herbu Starego Sącza. W naszym mieście nie było trudno o znalezienie Symbolu, który w jednym znaku zawiera całe 750 lat naszej
historii. Historii, która także dzieje się dzisiaj. Kinga dotychczas nie miała szans znaleźć się
w herbie swojego miasta. Miejsca na tarczy herbowej zarezerwowane były wyłącznie dla
osób kanonizowanych! Czy zatem w sytuacji, gdy to my jesteśmy tym pokoleniem Starosądeczan, które doczekało się od wieków wyczekiwanej kanonizacji świętej Kingi, nie powinniśmy byli zadbać, aby znalazła się ona w herbie swojego miasta?
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Najdroższa Patronko nasza!
Kingo święta!
Burmistrz Starego Sącza, Jacek Lelek, upoważniony przez Radę Miasta, zwrócił się do Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża z prośbą o ustanowienie świętej Kingi Patronką Miasta Stary Sącz. W przedstawionej przez burmistrza pisemnej uchwale Rady Miasta zawarto uzasadnienie, w którym stwierdzono m.in.,
że Starosądeczanie zawsze traktowali św. Kingę jako Patronkę miasta i są przekonani o jej nieustannej
opiece chroniącej Stary Sącz od nieszczęść, klęsk żywiołowych i wszelkiego zła. Są wdzięczni św. Kindze
za wsparcie w trudnych chwilach oraz za pomoc w dążeniu ku dobru. Czczą i kochają Panią Ziemi Sądeckiej.
WOJCIECH WALISZEWSKI

Z tych też względów Biskup Tarnowski,
Andrzej Jeż zaaprobował wniosek burmistrza i Rady Miejskiej w Starym Sączu i zwrócił się z prośbą do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski,
arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,
o poparcie starań w uzyskaniu nihil
obstat w sprawie ustanowienia (przez
Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów) świętej Kingi Patronką
miasta Stary Sącz. Za zgodą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski sprawa ta została włączona do porządku obrad Zebrania Plenarnego KEP,
które odbyło się w Warszawie, w dniach
10–11 czerwca 2014 roku. Podczas
tego zebrania Konferencja Episkopatu Polski udzieliła zgody na podjęcie

starań w watykańskiej Kongregacji ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o zatwierdzenie i ogłoszenie Świętej Kingi Patronką Miasta Stary Sącz.
Biskup Tarnowski skierował zatem
prośbę do Prefekta Kongregacji ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Kardynała Roberta Sarah’a, o zatwierdzenie i ogłoszenie Świętej Kingi
Patronką Miasta Stary Sącz. Kongregacja pozytywnie odpowiedziała na tę
prośbę.
Na początku obecnego stulecia prezydenci, burmistrzowie i wójtowie polskich miast i gmin podjęli starania
o ustanowienie św. Kingi swoją Patronką, uzasadniając swoją prośbę tym, iż
święta jest dla samorządowców wzo-

Andrzej Długosz – prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza:
Stary Sącz ma nowy herb, czyli charakterystyczny znak miejskiej wspólnoty. Musi on być zgodny z pewnymi zasadami formalnymi wymaganymi przez Komisję Heraldyczną. Przede wszystkim ma uzasadnienie historyczne. Najstarszym motywem w heraldyce miejskiej były podobizny lub atrybuty świętych. Tak było i w przypadku Starego Sącza;
w herbie umieszczono patronkę parafii św. Elżbietę Węgierską. Podczas zaboru Austriacy nadali miastu nowy herb:
z mostem i orzełkiem bez korony. Herb z nadania austriackiego obowiązywał do teraz. Nie był też umocowany w heraldyce i nie istniał w żadnych wykazach. Czy dumne miasto naznaczone życiem i działalnością św. Kingi mogło dalej
posługiwać się herbem symbolizującym podległość i zależność zaborczą? Każdy, kto uważa się za patriotę lokalnego potwierdzi, że należało herb zmienić. Ale czy nadal powinna być w herbie św. Elżbieta, patronka kościoła i parafii
dziś niewiele znacząca w kontekście Starego Sącza? Więcej argumentów przemawiało za pomysłem umieszczenia
w herbie postaci św. Kingi.
Stary Sącz to przez Nią założone miasto wraz z klasztorem, miejsce Jej działalności społecznej i religijnej, a potem
dziedzictwo, które przekazała swoim duchowym córkom Siostrom Klaryskom. Tu w Starym Sączu jest Jej grób, który
zaraz po Jej śmierci został otoczony trwającym nieprzerwanie od niepamiętnych czasów kultem wiernych, a niedawno przecież odbyła się tutaj Jej kanonizacja. To ona przywiodła do naszego miasta tego największego Pielgrzyma,
św. Jan Pawła II, a teraz została potwierdzona urzędowo przez Stolicę Apostolską jako Patronka Miasta. Nic bardziej
nie kojarzy się z Starym Sączem niż postać św. Kingi.
Nowy herb posiada również funckje wizerunkowe i promocyjne. Historia musi być żywa i taką jest poprzez kult św.
Kingi. Realizuje zasadę „przeszłość – przyszłości” poprzez przyjęcie całego duchowego i materialnego dziedzictwa,
któremu na imię Stary Sącz, z nadzieją na budowanie coraz lepszej rzeczywistości lokalnej. A postać Kingi Klaryski
z Jej atrybutami spina klamrą Jej życie i działalność z ponad 730-letnią historią oraz jej aktualnym znaczeniem i rolą
jako orędowniczki w naszych sprawach u Najwyższego.
Wiadomo, że zdania o nowym herbie będą podzielone. Ale niech przemawiają argumenty. Mnie te argumenty, które przedstawiały władze miasta do zmiany herbu – przekonały.
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fot. MARTA GNATOWICZ

fot. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie

rem praworządności – jej wielkie
zaangażowanie, z jakim troszczyła się o rozwój gospodarczy i o dobro mieszkańców ziem, którymi władała jest godne naśladowania. 27
października 2006 roku na mocy
dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolica Apostolska potwierdziła „wybór
św. Kingi jako niebiańskiej Patronki” samorządowców i pracowników
samorządowych.
Można tutaj wspomnieć niektóre
z jej chwalebnych inicjatyw na rzecz
swoich poddanych. Księżna Kinga
starała się między innymi nie dopuścić do nakładania zbyt wysokich
podatków, zwalczała przekupstwo,
angażowała się w sprawy sądowe,
broniąc uciśnionych przed nieraz
niesprawiedliwymi wyrokami. Prowadziła też szeroką działalność charytatywną, której celem było wspomożenie głodnych i chorych. Sączowi
(a obecnie Staremu Sączowi), głównemu ośrodkowi ziem jej podległych,
nadała samorząd miejski z wójtem
na czele, zadbała o lepsze zaopatrzenie miasta w wodę pitną, a także wyprosiła u męża zwolnienie sądeckich
kupców z cła na terenie księstwa krakowsko-sandomierskiego, przez co
przyczyniła się do uwolnienia handlu.
Wszystkie te przedsięwzięcia sprawiły, że zarówno w samym Sączu, jak
i w okolicach znacznie podniósł się
poziom życia ludności, co zapewniło Pani Sądeckiej wdzięczną pamięć
współczesnych i potomnych. Warto
tutaj podkreślić, że św. Kinga jako
władczyni nad swoją popularność
zawsze przedkładała służbę Bogu
i dbałość o rozwój kulturalno-religijny Polaków, a jako „matka ludu i ojczyzny” zakładała szkoły i biblioteki,
aby pielęgnować język polski.

Piotra Pałki
– kompozytora Oratorium o św.
Kindze

W jaki sposób narodził się pomysł
stworzenia Oratorium o św. Kindze?
Na początku lutego zadzwonił do
mnie burmistrz Starego Sącza, Pan
Jacek Lelek, z zapytaniem o napisanie utworu o świętej Kindze. Powód
był bardzo ważny. Stary Sącz otrzymał
papieski dekret stanowiący św. Kingę
patronką miasta. Czasu było bardzo
niewiele, ale pomysł spodobał mi się
i zaczęły się przygotowania do pisania
utworu.
Jak przebiegały prace nad tym
dziełem i kiedy będzie można je
usłyszeć?
Aby rozpocząć pisanie muzyki, potrzebowałem libretta. Zostało ono napisane przez Klaryski ze Starego Sącza. Ciekawostką był fakt, że siostry
początkowo napisały dwa teksty, równie ciekawe. Zaproponowałem, aby te
teksty połączyć w jeden. I tak się stało. Powstało jedno libretto napisane
przez s. Marię Teresę Izworską OSC
oraz s. Marię Franciszkę Barnowską
OSC.
Z siostrami pracowało się bardzo
dobrze. Bardzo szybko komunikowały się poprzez smsy i email. Zawsze
kiedy przyjeżdżałem do Starego Sącza i mogłem się z nimi spotykać, był
to czas radosnego spotkania i niezwykle miłych rozmów o pisanym utworze. Wspierały mnie swoją modlitwą,
co odczuwałem i z pewnością napisanie tego utworu w tak krótkim czasie
(od marca 2016 roku) można określić
jako mały cud.
Przesłanie tytułowe „Bo najważniejsza jest miłość” nawiązuje do życia
i świadectwa, jakie pozostawiła nam
sama święta Kinga. Nie da się tego
opisać w dwóch słowach. Bardzo gorąco polecam lekturę historii jej życia
i tego wszystkiego, co zrobiła dla swoich poddanych. A wszystko to dlatego,
że bardzo kochała.
Święta Kinga jest dla mnie kolejną
niezwykłą osobą, którą poznaję przy
pisaniu następnego utworu o naszych
świętych i błogosławionych. Jest tą,

która, podobnie jak św. Franciszek,
św. Jan Paweł, św. Siostra Faustyna
Kowalska, bł. Bronisław Markiewicz,
błogosławieni Michał i Zbyszek – odnalazła swój Skarb – Jezusa Chrystusa, pokochała Go całym sercem, dając tego czytelne świadectwo w swoim
życiu. Jest dla mnie i pewnie dla wielu
przykładem modlitwy i działania wszędzie tam, gdzie Pan Bóg nas stawia,
w życiu rodzinnym i zawodowym.
Pierwsze wykonanie utworu odbędzie się w dniu 18 czerwca na dziedzińcu klasztornym Klarysek w Starym Sączu. Wezmą w nim udział:
Anna Górecka – sopran, Grzegorz
Górecki – kontratenor, Rafał Maciejewski – baryton, Marcin Kruk – Wasilewski – baryton oraz Piotr Piecha,
aktor Teatru Ludowego w Nowej Hucie. Zaśpiewa Chór Voce Angeli, działający przy Bazylice Franciszkanów
w Krakowie wraz przyjaciółmi z chóru Filharmonii Krakowskiej. Usłyszymy Krakowską Orkiestrę Kameralną
Dell'Arte.
Prywatnie jest Pan miłośnikiem gór.
Czy znane są Panu góry w rejonie
Starego Sącza?
Kocham góry polskie. Od małego
chodzę po Tatrach i Beskidach, a od
momentu poznania mojej żony, pokochałem w sposób szczególny Beskid
Sądecki. Miłość tę próbujemy przekazać naszym dzieciom.
Stary Sącz znam od lat wcześniejszych. Pamiętam, jak dawniej, jako
młody chłopak, samotnie wędrowałem z Żegiestowa w odwiedziny do
sanatorium w Muszynie. Po Beskidzie Sądeckim lubię także jeździć rowerem, wynajdując różne, czasem
trudno dostępne miejsca. W górach
układam podczas spacerów szkice do nowych utworów, wsłuchując
się w śpiew ptaków, szum potoku,
a w szczególności kontemplując samego Stwórcę. To zawsze niezwykle
twórczy czas i bardzo często nie nadążam z zapisywaniem nowych pomysłów. (WW)
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Święta Kinga,
czyli Kunegunda królowa polska
O świętej Kindze (Kunegundzie) napisano już wiele. Pisano prozą i wierszem. Poniżej prezentuję piękny
wiersz o losach tejże świętej podczas nawałnicy tureckiej na Polskę. Wiersz ten ukazał się w 1868 r. w czasopiśmie „Dzwonek”. Stary Sącz chlubi się tak potężną orędowniczką, obierając ją jako patronkę miasta.
Jej kult nie zmalał, a nawet można śmiało stwierdzić, że wzmógł się. Z roku na rok Siostry Klaryski w Starym Sączu są świadkami licznych pielgrzymek, uzdrowień i nawróceń za przyczyną świętej Kingi, królowej
Polski. Zacytujmy św. Jana Pawła II: „Święci żyją świętymi”. I to od wieków. Również i w naszych czasach.
Paweł Glugla
Cóż to za wicher znów powiał od wschodu?
Trwoga przejęła wskroś serce narodu;
Wpadł znów Tatarzyn okrutną nawałą,
Jak kraj szeroki zalał Polskę całą.
Z płomieniem poszły wsie, miasta i grody,
Krew białe Wisły zrumieniła wody,
A nad trupami krążą kruków stada,
I naród jęknął: „O biadaż nam biada!”.
Żałosne jęki swego ludu słyszy
Królowa Kinga w klasztornej zaciszy,
Boleść do głębi przenika jej łono,
Pada na ziemię, a z duszą skruszoną.
Modli się Panu, aby łaski, cudem,
Skrzydła opieki rozpostarł nad ludem.
A gdy się modli w ubożuchnej celi,
Snać na nią wieńcem wzlatują anieli.
Bo dziwna jasność promienistem kołem,
Nad jej dziewiczem roztacza się czołem.
Modlitwa Świętej płynie przed tron Boży,
Rychłoż Pan zdroje pociechy otworzy.
Kiedyż odwali to brzemię niedoli,
Co pierś jej tęskną tak ciśnie i boli:
O! nie tak prędko, bo wie Bóg, że trzeba
Ciernistą ścieżką wdzierać się do nieba.
On więc na próby wystawi jej serce,
Aby za świętość, co tli już w iskierce,
Krzyżem boleści i łzą uświęconą,
Wielkim płomieniem wybuchła z jej łona!
Nagle jak powstał wśród zgiełku i wrzawy
Słońce się skryło tumanom kurzawy,
Świsnęły strzały, już Tatar brodaty,
Otacza klasztor, wyłamuje kraty.
Święty przybytek bezbożnie znieważa,
Srebro i złoto odziera z ołtarza,
I tylko patrzcie jak wkroczy w te progi,
Kędy dziewice pół martwe od trwogi.
Tulą się kornie pod Maryi obronę,
Jak przed jastrzębiem gołąbki spłoszone.
I Marya swemi otula je skrzydły,
Zbiegły dziewice; a Tatar obrzydły
Daremnie w pogoń pospiesza ich śladem.
Księżyc na niebie świeci sierpem bladem,
I słabo gwiazdy na niebie migocą;
Biegną – a diabelską unoszone mocą.
Królowa Kinga przez pola i rzeki
Święte dzieweczki wiedzie w kraj daleki;
Choć się rozlecą jak pszczółki po lesie,
Ku jednej stronie wiatr stopy ich niesie.
Aż w końcu, góry dokoła je słonią,
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Przed uporczywą Tatara pogonią.
Spieszy królowa wciąż dalej a dalej,
A droga stroma i słonko tak pali.
Gdzie z bosych nóżek kropla krwi się stoczy,
Kwiat na dolinie zakwita uroczy;
A kiedy w znoju zapragnie ochłody,
Z skały wytryska zdrój krynicznej wody;
Snać, że nad biedną użala się skała,
Bo łzą przeczystą gorzko zapłakała.
Biegnie Królowa nad Dunajca brzegiem,
A góry sterczą dokoła szeregiem.
W tem ją Tatarzyn zobaczył z daleka;
Gdzież się podzieje? Tu skały, tam rzeka.
Ale Bóg cudem strzeże wierne swoje,
twarda skała rozpękła na dwoje.
Kiedy je stopka dotknęła Królowej,
A tam za górą na ziemi jałowej,
Co się czerniła zorana pod lasem
Siał sobie owies góral tymczasem,
„Słuchajcie bracie – Królowa zagadnie –
Jeśli Tatarzyn w te góry popadnie
W pogoń za memi ślady, i jeżeli
Spyta czyliście królowę widzieli?
Mówcie, że wtedy biegłam tu przez pole,
Gdyście tu ziarno porzucali w rolę”.
Skłonił się góral strachem zdjęty cały,
A kiedy powstał, to kraj szaty białej,
Mignął mu zdala jak mglisty płat chmury,
I znikła Święta w rozpadlinie góry.
A on siał dalej owies na zagonie,
Oczy z przestrachem zwracając ku stronie,
Kędy na dwoje rozpadła się skała;
Nazajutrz z rana, ledwie zaświtała
Zorza na niebie, góral w pole bieży,
Patrzy i oku własnemu nie wierzy ;
Tam, gdzie przed dobą przewlókł zasiew broną,
Wiatr chłodny niwą powiewa zieloną,
Ku ziemi drobne skłaniają się kłosy,
Cudnie świecące od porannej rosy,
A na zagonie przepiórka pierzchliwa,
Wzywa piosenką do rychłego żniwa.
Góral pobożnie wzniósł ręce do góry:
A w tem od Wisły jakby tuman chmury
Wpada na koniach ćma poganów dzika
Istna szarańcza, i Allach wykrzyka –
A Chan zaklina górala na głowę,
Aby zaprzysiągł, czy widział królowę.
Góral przyklęka, ręce na krzyż składa,
I świętą prawdę Chanowi spowiada:

„W onczas Królowa przebiegła to pole,
Gdy ziarno owsa składałem na rolę“.
Tatar choć dziki zawierzył na słowo,
Trzykroć kudłatą potrząsł jeno głową,
Trzykroć poświsnął, a hołota cała,
Znów ku Powiślu wichrem poleciała.
Kinga przebiega z parowu w parowy,
Pot spływa strugą po licu Królowej.
Siły zwątlały, mrok przyćmił jej oczy,
Nagle się widok rozpostarł uroczy;
Stanęła... patrzy – lecz pojąć nie zdoła,
Kamienne bryły piętrzą się do koła.
Strome wierzchołki w mętnej chmurze toną,
U stóp zwieńczone świerkową koroną;
A nad wszystkiemi góruje wspaniale
Olbrzymia skała; ku owej to skale
Zwróciła oczy królowa zdumiona,
I nagle mglista opada zasłona,
I rój aniołów, jak nad ulem pszczoły –
Brzęcząc skrzydłami przebiega wesoły.
Jedni z swawolną ścigając się chmurką
Ogromne głazy unoszą jak piórko.
Kładą na stosy, aż z twardej opoki
Cudny zameczek wyrósł pod obłoki.
Zorzy promieniem cały malowany,
Złocistą łuną świecą jego ściany,
A rzeka srebrną otacza go wstęgą –
Oh! co powstało niebieską potęgą.
Nad dzieła ludzkie – wytrwa stokroć dłużej,
Grom go nie zwali – zły człowiek nie zburzy!
Gdy stanął zamek na wierzchołku skały
Z gniazd swych w obłokach orły się zerwały,
Zuchwały sokół wlepił bystre oko,
Któż w ich dziedzinę wzbił się tak wysoko?
Lecz gdy skrzydlate błysły im anioły,
Zbiegły w popłochu orły i sokoły.
Święta Królowa serdecznie się korzy,
Widząc nad sobą cud opieki Bożej.
W podwoje zamku anieli ją wiodą,
A Bóg jej duszę napełnia osłodą,
Bo miły sercu dziewic orszak cały,
Dogonił Kingę u podnóża skały.
Odtąd ich żadna moc już nie rozdzieli,
Bo straż nad niemi trzymają anieli:
Darmo Tatarzyn sroży się i zżyma,
I patrzy w zamek sępiemi oczyma,
Próżna pokusa – tu siły nie starczą,
Zamek bezpieczny pod niebieską tarczą.
S. P.
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fot. UMIG

Entuzjastyczny
koncert dla mam

fot. UMIG

Konsul Adrienne
Körmendy z wizytą

29 maja w Sokole odbył się entuzjastycznie przyjęty koncert z okazji Dnia Matki, z występami uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu oraz premierą spektaklu „Być Kobietą” w ramach projektu „Integracyjna Grupa Teatralna 2016” Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”
w Starym Sączu, współfinansowanego przez Gminę Stary Sącz.
Występy rozpoczęły popisy uczniów szkoły muzycznej (fortepian, gitara, skrzypce) pod kierunkiem dyr. Joanny Ustarbowskiej-Dudki i Stanisława Dutki, z finałowym wspólnie zagranym „100 Lat!”.
Następnie odbyła się premiera spektaklu teatralnego, w którym wzięli udział
podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo i młodzież starosądeckich gimnazjów: „gminnego” i „prywatnego” oraz uczniowie ze
szkoły podstawowej, którzy uczęszczają na zajęcia do „Świetlicy Wsparcia Dziennego” w Starym Sączu.
Przedstawienie w formie radosnego, pełnego humoru, piosenki i tańca kolorowego musicalu przygotowała Jolanta Koszkul wspierana przez wolontariuszki oraz
instruktora – muzyka Marcina Błażusiaka. Swoje trzy grosze w antraktach, jak
zwykle z humorem, dorzucił Wojciech Lasek, wiceprezes Towarzystwa. Były podziękowania dla prezes Zofii Wcisło – pomysłodawczyni przedsięwzięcia i dla burmistrza Jacka Lelka za współfinansowanie projektu. Pojawił się również stół smakowicie zastawiony przez Gospodynie z Popowic. (red)

Światowy Punkt Informacji
Turystycznej w Starym Sączu
Można się tu nie tylko dowiedzieć, co słychać w Starym Sączu, ale także kupić
bilety na wszystkie wydarzenia kulturalne. Pracownicy IT pomagają
osobom odwiedzającym Stary Sącz
spędzić czas w naszym mieście najlepiej jak się da. „Kochamy Stary
Sącz i cieszymy się, że możemy podzielić się naszą wiedzą i wrażeniami
w poznawaniu najciekawszych zakątków
tego miasta i okolicy.”
Ten entuzjazm przekłada się na ilość turystów odwiedzających nasze skromne progi. Od roku 2014, kiedy to IT

zanotowało kilka tysięcy turystów w okresie maj–wrzesień, liczba odwiedzających nie tylko wzrasta średnio
o 30% rocznie, ale również staje się coraz bardziej urozmaicona. Zdecydowaną większość stanowią oczywiście
turyści z Polski. Coraz częściej gościmy tutaj również osoby z Francji, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Słowacji, Białorusi i Rumunii. Do Starego Sącza przybywają
również turyści z innych kontynentów.
W 2014 roku odwiedzili nas Brazylijczycy, Argentyńczycy oraz osoby z Azji
i Australii. Największy ruch turystyczny zauważa się w miesiącu czerwcu
i lipcu.
Dzięki bogatej ofercie turystycznej i licznych wydarzeniach kulturalnych mamy nadzieję, że każdy zwiedzający wyjeżdża stąd zauroczony i z mocnym postanowieniem powrotu do miasteczka z klimatem. (WW)

fot. MARCIN ROLA

A to ciekawe...

Burmistrz Jacek Lelek podejmował
niedawno w Starym Sączu dr hab. Adrienne Körmendy, konsul generalną
Republiki Węgierskiej w Krakowie.
Rozmawiano o współpracy międzynarodowej na różnych płaszczyznach.
Dwugodzinne rozmowy oznaczają, że
ta współpraca może zostać wkrótce
jeszcze bardziej zacieśniona i to nie
tylko na niwie kulturalnej.
Jednym z tematów rozmowy był występ w Polsce jednego z najlepszych
węgierskich chórów (wraz z orkiestrą
150 osób), który w sierpniu odwiedzi
najbardziej "węgierskie" z polskich
miast, czyli Tarnów i oczywiście Stary
Sącz. W spotkaniu uczestniczył również dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Adi Sari Wojciech Knapik.
Konsul Adrienne Körmendy zabrała również głos na sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu. Mówiła o niezwykłym dziedzictwie jakie św. Kinga
pozostawiła Starosądeczanom. Wyraziła zadowolenie, że pielęgnują oni
pamięć o księżnej urodzonej w Esztergom na Węgrzech i są dumni ze
swojej patronki. (red)
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38. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej 6 – 10 lipca 2016

Przełomy muzyczne
Pierwszy Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej odbył się w 1975 roku.
Jest to najstarsza tego typu impreza w Polsce. Od czterdziestu lat Stary
Sącz uznawany jest za miejsce spotkań, podczas których muzyka europejska z okresu średniowiecza, renesansu i baroku prezentowana jest
w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie. Tegoroczna edycja festiwalu poświęcona będzie
muzycznym przełomom. O tegorocznym programie opowiada prof. dr
hab. Marcin Szelest, dyrektor artystyczny Starosądeckiego Festiwalu
Muzyki Dawnej.
WOJCIECH WALISZEWSKI

T

ematem przewodnim tegorocznego, 38. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej będą muzyczne
przełomy. Czy możemy oczekiwać repertuaru równie nadzwyczajnego jak
Przełom Dunajca?
Każdy przełom jest zakłóceniem
regularności, które powoduje trwałą
zmianę. Fascynuje, przykuwa uwagę,
skłania do refleksji; wytrąca z utartych kolein. Czasami ujmuje pięknem, innym razem trwoży. Przełom
Dunajca też bywa niebezpieczny, ale
nie pozwala na obojętność. Myślę,
że uchwycenie wybranych momentów z historii muzyki minionych stuleci, które można określić jako przełomowe, będzie bardzo interesującym
doświadczeniem. Są to przełomy różnego rodzaju: zmiana panującego stylu, powstanie pierwszego cyklicznego
opracowania mszy, nowe podejście
do związku poezji i muzyki, narodziny
orkiestry. To oczywiście, jak zawsze,
skromny wybór spośród bardzo wielu
możliwości, ale prezentujący muzykę
piękną, z pewnością ujmującą (może
nawet porywającą?) w przekroju od
późnego średniowiecza do romantyzmu. Jestem przekonany, że zarówno
repertuar, jak i wykonawcy zdobędą
serca melomanów, którzy zdecydują
się na uczestnictwo w starosądeckim
festiwalu.
Czy wzorem lat ubiegłych będą w tym
roku organizowane spotkania z wykonawcami? Czy formuła spotkań
przed koncertami się sprawdziła?
Spotkania z wykonawcami stały się
już chyba tradycją, będziemy je zatem
organizować również w tym roku. Jak
16 maj – czerwiec 2016

zawsze są one okazją do bliższego
poznania artystów, którzy wieczorem
wystąpią z koncertem, do szerszego wprowadzenia w tematykę koncertu i do posłuchania, co na temat
prezentowanej muzyki myślą sami wykonawcy. Spotkania przebiegają różnie: czasami artyści więcej mówią
sami, czasami dyskutują między sobą,
a czasami pytania melomanów przeradzają się w dłuższe rozmowy. Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się
więcej i szerzej spojrzeć na repertuar oraz związane z nim problemy wykonawcze gorąco zachęcam do udziału w tych spotkaniach w festiwalowej
kawiarence.
Czy dawne instrumenty muzyczne
mają swoją duszę? Jaki instrument
muzyczny ceni Pan Profesor najbardziej i dlaczego?
Z pewnością instrumenty mają dusze. Większość oczywiście w przenośni, ale są i takie, które posiadają je
fizycznie. Każdy instrument, o ile nie
pochodzi z fabryki, jest indywidualnością, która styka się z inną indywidualnością – artysty. To zetknięcie jest
kluczowe dla brzmienia, dlatego ten
sam instrument w rękach różnych muzyków brzmi inaczej. Dotyczy to nawet tak, wydawałoby się, zmechanizowanych instrumentów, jak organy, na
których sam gram. Powinienem odpowiedzieć, że to właśnie organy cenię najbardziej… Oczywiście kocham
ten instrument, między innymi za jego
wrażliwość i za różnorodność jego konstrukcji i odmian stylistycznych, ale cenię wszystkie instrumenty, na czele
chyba z instrumentem najwspanialszym, bo najbardziej naturalnym i pier-

wotnym – głosem ludzkim. Ten instrument to prawdziwy fenomen, a każdy
egzemplarz jest absolutnie niepowtarzalny. W dodatku każdy z nas go przecież posiada – a więc każdy z nas jest
potencjalnym muzykiem!
Tego lata nad Starym Sączem (i nie
tylko) będą unosić się muzyczne
kompozycje zagubione w czasie
i określone wspólnym mottem „Przełomy”. Od czego należy rozpocząć tę
podróż?
Muzyka jest jedną z tych uniwersalnych sztuk, które są zrozumiałe bez
względu na bariery językowe czy narodowość. Dlatego też starosądeckie
spotkania przy muzyce są tak ważne
dla budowania kulturowych więzi i niwelowania barier językowych.
Prolog tegorocznego festiwalu odbędzie się w słowackim Bardejowie już
28 czerwca. W uroczych kościelnych
wnętrzach słuchacze zostaną wprowadzeni w tematykę festiwalu. To pierwsze spotkanie będzie swoistą zapowiedzią wyjątkowych doznań muzycznych,
co przyczyni się do promocji starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej u naszych słowackich sąsiadów.
W ubiegłym roku świadkami takiej
muzycznej integracji byli słuchacze
z Polski i ze Słowacji podczas koncertu w Lewoczy. Jednak to w Starym Sączu odbędzie się właściwy koncert inauguracyjny. Chciałbym, aby właściwy
festiwal pozostał trwale związany ze
Starym Sączem – tam, gdzie jest jego
kolebka i dom.

Uroczysty koncert inauguracyjny
Emilio de Cavalieri: Rappresentazione di Anima, et di
Corpo (Dusza i Ciało), Harmonia Sacra, kier. art. Marcin
Szelest
Utwór zwany często „operą duchową” został wystawiony w Rzymie
w lutym roku 1600
i następnie wydany
drukiem. Należy do
najczęściej wymienianych w podręcznikach „sygnałów”
nadejścia
nowej
epoki, i jednocześnie do najrzadziej wykonywanych „przełomowych” kompozycji w historii muzyki, która uznana jest za jedno ze źródeł
formy oratorium. Cavalieri przyczynił się w znacznym stopniu do powstania muzycznego teatru religijnego. Rappresentazione… to dzieło alegoryczne w stylu koncertującym
jako prooratorium, które przedstawia odwieczny dualizm
duszy i ciała za pomocą zróżnicowanych charakterem arii,
recytatyw o prężnej rytmice oraz rozbudowanych partii deklamacyjnych chórów i tańca.
czwartek, 7 VII 2016, Stary Sącz, kościół SS klarysek
„Guillaume de Machaut”, Ars Cantus, kier. art. Tomasz
Dobrzański
Przegląd bogatej
twórczości
XIV–
wiecznego
poety i kompozytora. Obok licznych
subtelnych i pięknych motetów, ballad i rond, Machaut
skomponował Messe de la Notre
Dame, uważaną za
pierwsze opracowanie muzyczne całego cyklu mszalnego dokonane przez
jednego, znanego z nazwiska kompozytora. Warto nadmienić, że zespół Ars Cantus w 2011 roku został laureatem nagrody im. Adama Jarzębskiego „Dla najlepszego wykonawcy” na XX Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim
w Warszawie.
piątek, 8 VII 2016, Stary Sącz, Sokół
Franz Schubert: „Die schöne Müllerin”, Jan van Elsacker (Belgia) – tenor, Anthony Romaniuk (Australia)
– fortepian
Jeden z najsłynniejszych cyklów pieśni, przełomowe dzieło
Schuberta, po raz pierwszy w Polsce zabrzmi w mistrzowskim wykonaniu znakomitego belgijskiego tenora Jana van
Elsacker, który w 1996 roku został laureatem Międzyna-

rodowego Konkursu "Solista Musica
Antiqua" w Brugge.
Towarzyszyć
mu
będzie australijski
wirtuoz historyczny fortepianu – laureat Międzynarodowego Konkursu
F o r te p i a n o w e g o
w Westfield (USA)
z 2010 roku, który
studia muzyczne odbył w haskim konserwatorium uzyskując dyplom z gry na fortepianie i klawesynie.
sobota, 9 VII 2016, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety
„Narodziny instrumentalnej wirtuozerii”, Concerto Palatino (Włochy), kier. art. Bruce Dickey
Gwiazdą festiwalu
będzie legendarny
włoski kwintet kornetów i puzonów
Concerto Palatino.
W jego programie
znajdą się dzieła
włoskich kompozytorów instrumentalistów przełomu XVI
i XVII wieku, które
zrewolucjonizowały muzykę europejską i pomogły rozwinąć technikę gry na
instrumentach smyczkowych i dętych w stopniu wcześniej
niespotykanym.
niedziela, 10 VII 2016, Stary Sącz, kościół św. Elżbiety
Corelli i Muffat: „Concerti grossi” {oh!} Orkiestra Historyczna, kier. art. Martyna Pastuszka
Na
zakończenie
festiwalu powróci
prawdziwie rzymski splendor: muzyka instrumentalna
końca XVII wieku
w wielkiej obsadzie
wykonawczej. Poświęcając się wykonawstwu historycznemu, członkowie
{oh!} Orkiestry nie
zapominają o możliwie bliskim docieraniu z muzyką do słuchaczy. Alzacki kompozytor Georg Muffat udał się specjalnie do Rzymu, aby tam pod okiem Corellego uczyć się najmodniejszego stylu komponowania na duże zespoły. Jego
sonaty ze zbioru Armonico tributo są pierwszym świadectwem recepcji tego przełomu.

fot. ARCHIWUM ZESPOŁÓW

środa, 6 VII 2016, Stary Sącz, dom parafialny

Serdecznie zapraszamy na kameralne spotkania z wykonawcami. Zawsze o godz. 17:00 w Ogródku między Galerią „Pod Piątką” a Pizzerią „Chata”.
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4. PANNONICA FOLK FESTIVAL

Festiwalu nie oddamy

Tego lata nazwa „Barcice” nabierze nowego, międzynarodowego znaczenia. Dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Barcic zjadą z południa Europy gwiazdy "pierwszej wielkości". Zapowiada się także rekordowa liczba uczestników. W ramach przygotowań do festiwalu, który odbędzie się w dniach 25–27 sierpnia br., w Bibliotece w Barcicach miało miejsce spotkanie organizatorów
z mieszkańcami, na którym zostały omówione kwestie dalszego modelu współpracy. Zebrani na spotkaniu
Barciczanie jednogłośnie zadeklarowali, że mówią zdecydowane „nie” pomysłowi przeniesienia festiwalu
w inne miejsce.

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

WOJCIECH WALISZEWSKI

S

potkanie poprowadził Wojciech
Knapik, dyrektor Centrum Kultury
i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu,
który przedstawił szczegółowy program festiwalu, plan finansowy oraz
najważniejsze kwestie modelu współpracy. – W tym roku do Barcic przyjadą zespoły, które są ikonami tego
gatunku, a nawet popkultury i na co
dzień koncertują na prestiżowych arenach koncertowych i na najważniejszych festiwalach. Przyjadą na nasz
festiwal, ponieważ Pannonica staje się międzynarodową marką. Tacy
artyści jak Dejan Petrović Big Band,
Cambo Agusevi czy Mahala Rai Banda na południu Europy mają kultowy
status gwiazd nie dający się porównać z tym, jaki mają u nas gwiazdy popkultury. Tę pozycję możnaby porównać do tej, jaką ma Maryla Rodowicz,
Dawid Podsiadło i Kayah... ale razem
wzięci – tłumaczył Wojciech Knapik.
Oprócz jedenastu koncertów z muzyką na żywo zespołów z siedmiu różnych krajów dla uczestników przygotowano bogatą ofertę dodatkowych
atrakcji. To z takiego powodu, że festiwale folkowe gromadzą bardzo specyficzną, przyjazną i kolorową publicz18 maj – czerwiec 2016

ność, w której ważną część stanowią
rodzice z dziećmi. Nie zabraknie więc
ciekawych animacji dla najmłodszych,
już od drugiego roku życia. Będzie także przygotowana specjalna wydzielona
strefa dla dzieci mieszcząca się w oryginalnej pasterskiej jurcie. W tym roku
będą też teatrzyki lalkowe. Odbędą się
również cieszące się dużą popularnością warsztaty dla dorosłych, w tym
warsztaty taneczne, śpiewacze, bębniarskie, rękodzielnicze, plastyczne,
a nawet... warsztaty śmiechu. W ramach festiwalu przewidziane są także
prelekcje i spotkania autorskie, degustacje wina i herbaty oraz tematyczne wędrówki terenowe, wspólnie z Popradzkim Parkiem Krajobrazowym. Po
koncertach dla kinomaniaków i "nocnych marków" będzie przygotowane
nocne kino pod gwiazdami.
Po pierwsze: bezpieczeństwo
Festiwal Pannonica z każdym rokiem
się rozrasta i w związku z tym przeradza się w spore wyzwanie logistyczne.
Na szczęście goście przybywający na
festiwal są fantastyczni i zasługują na
to, by kwalifikować ich do grupy "znikomego ryzyka". Są przyjaźni, uśmiech-

nięci, przyjeżdżają, żeby posłuchać
muzyki, ale też i odpocząć. Dla ich wygody zaplanowano większe, bardziej
dostępne parkingi, w tym główny na
"plebańskim polu". Obowiązywać będzie specjalna organizacja ruchu na
terenie wioski festiwalowej, a samochody dostawcze będą musiały przestrzegać rygorystycznych godzin rozładunku. W ramach dyskusji pojawiły się
propozycje zorganizowania przy udziale mieszkańców tzw. patroli porządkowych na terenie wioski festiwalowej
po to, by ograniczyć i tak spore koszty profesjonalnej ochrony, ale też by
poprawić obsługę. Dyskutowano także o poprawie skuteczności eliminowania "gapowiczów". To właśnie takie
osoby stwarzają najwięcej problemów,
bo im najczęściej nieszczególnie chodzi o muzykę.
Samo słowo "gapowicz" to eufemizm
– czy tak określilibyśmy kogoś kto
ukradł nam 80 czy 100 zł? Dlatego
w tym roku zostanie uszczelniony dostęp do wioski festiwalowej (ogrodzenie) i system kontroli biletów w wiosce. A wszystko po to, aby osoby, które
przebywają na terenie wioski festiwalowej legalnie czuły się bezpiecznie
i by mogły się dobrze bawić.
Po drugie: korzyści
– Jesteśmy otwarci na współpracę.
Cały czas zgłaszają się do nas różne firmy z produktami z całej Polski,
a my im często odmawiamy, bo zależy nam na tym, aby wspierać lokalną
przedsiębiorczość – zaznaczał Wojciech Knapik. Na festiwalu nie zabraknie więc wypieków i dań przygotowywanych przez lokalne Koła Gospodyń
Wiejskich, a sporą grupę stoisk będą
prowadziły osoby z najbliższego regionu. Podczas dyskusji pojawiła się propozycja opracowania naklejki dla miejscowych podmiotów gospodarczych
mających specjalną ofertę dla publicz-

Nie bez znaczenia jest fakt, że festiwal Pannonica to jeden z nielicznych
festiwali w regionie, którego koszty organizacji mają szansę zostać pokryte
wpływami z biletów, pozyskanymi dotacjami ministerialnymi oraz wsparciem
od sponsorów. Do tego dochodzą dodatkowe korzyści, z których najwięcej
zyskuje społeczność lokalna. Uczestnicy festiwalu nie żyją przecież o chlebie i wodzie, muszą coś jeść i gdzieś
nocować. Przeważnie publiczność kupuje produkty na miejscu. Przyjmuje
się, że kwoty większe, niż na zakup biletów uczestnicy festiwalów przeznaczają na inne usługi i produkty. Te pieniądze zostają również na miejscu. Ten
zysk to chociażby kupione na miejscu
lody, napoje i posiłki, usługi noclegowe
i różne usługi okołoturystyczne. Okazuje się, że już w czasie poprzedniego
festiwalu Pannonica w promieniu 20
km. od Starego Sącza bardzo trudno
było znaleźć wolną kwaterę. Jako ciekawostkę można dodać, że w poprzednich festiwalach już pierwszego dnia
w jedynym w Barcicach bankomacie
brakowało gotówki, którą to niedogodność już zniwelowano. Trzeba przy tym
dodać korzyści pośrednie i długofalowe, takie jak promocja miejsca, która
na ogół przekłada się na wzrost wartości nieruchomości w miejscowości,
w której organizowane jest renomowane wydarzenie kulturalne.
Po trzecie: wspólne działanie
– Wiemy, że uczestnicy festiwalu
Pannonica czują się dobrze w Barcicach i lubią tutaj przyjeżdżać. Jednak
to zaangażowanie mieszkańców oraz
ich pozytywne nastawienie do festiwalu Pannonica jednoznacznie przekonało nas, że Barcice na pewno nie
"oddadzą" tego festiwalu. Tak więc
pomimo tego, że festiwal Pannonica cały czas dynamicznie się rozwija,
pozostajemy nadal w szczerym polu
nad Popradem. Owszem, padały pewne propozycje, ale dementuję plotki, że pomysł przeniesienia festiwalu
był w ogóle brany pod uwagę. Chciałbym, aby wszyscy mieszkańcy Barcic
byli dumni, że festiwal odbywa się na
ich terenie, żeby jeszcze bardziej włączali się, współorganizując tę imprezę
na wielu płaszczyznach i traktowali ją
jak własną, a także promowali festiwal w kręgu swoich znajomych – podkreślał podczas spotkania Wojciech
Knapik.

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

ności festiwalu, która najprawdopodobniej zostanie w najbliższym czasie
opracowana.

Wojciecha Knapika
– pomysłodawcy festiwalu Pannonica

Czy warto by przez jednostkę budżetową gminy organizować imprezę, na którą przyjeżdża w dużej mierze publiczność spoza gminy?
Odwróciłbym pytanie. Większość
samorządów marzy, by mieć u siebie imprezę o randze ogólnopolskiej
albo międzynarodowej, ale na marzeniach się kończy, bo nie potrafią
takiej imprezy u siebie stworzyć.
To wielka bolączka całej Sądecczyzny. Dużo łatwiej organizuje się bezpłatne festyny, bo nie trzeba o nic
zabiegać, ani o poziom artystyczny,
ani o frekwencję, ani o promocję.
Jedno z zadań, które postawił
przede mną Burmistrz Starego Sącza, zanim zdecydowałem się na
podpisanie kontraktu menedżerskiego w gminnej instytucji kultury
było takie, że w gminie Stary Sącz
ma powstać nowa impreza z potencjałem do ściągania gości z całej
Polski.
To, że impreza odbywa sie na terenie gminy Stary Sącz powinno
zostać przez mieszkańców odebrane jako sprzyjająca okazja do
uczestnictwa w kulturze. Owszem,
za bilet trzeba zapłacić, ale odpadają wszystkie inne koszty (np. dojazdów, noclegów), które inni muszą
ponieść. Oni dojeżdżają kilkanaście
godzin pociągiem czy autostopem
by zobaczyć na żywo koncert muzyki na "kultowym" festiwalu, a my go
mamy "u siebie", o parę minut drogi
od domu.
Dlaczego festiwal Pannonica jest
płatny i to nie w małej kwocie?
Jest wiele powodów:
Po pierwsze bez sprzedaży biletów
nie byłoby tego festiwalu. Od początku pomysł na ten festiwal jest taki,
że dochody z biletów finansują dużą
część kosztów organizacyjnych. Naszym celem jest aby Pannonica
kosztowała gminę... zero złotych.
I obecnie jesteśmy bliżej niż dalej
tego celu. W naszym sprawozdaniu
finansowym oczywiście pojawią się

wydatki, bo przecież blisko 120 artystów nie przyjedzie i nie wystąpi na
scenie za darmo, scena i nagłośnienie też kosztują swoje. Na szczęście
ten festiwal udowodnił już, że ma
potencjał generowania niemałych
przychodów i liczymy, że w tym albo
najpóźniej w przyszłym roku te przychody zrównoważą wszystkie wydatki związane z organizacją tego festiwalu. Takiego potencjału nie ma
żadna darmowa impreza, gdzie pojawiają się tylko i wyłącznie koszty.
Po drugie bilet wstępu to naturalna selekcja i sprawdzony sposób na
zebranie wyjątkowej publiczności.
Jeśli chcemy robić świetny festiwal,
to dla fanów muzyki, a nie dla przypadkowych gapiów. I wystarczy raz
wziąć udział w Pannonice, żeby zrozumieć dlaczego.
Po trzecie... wystarczy spytać profesjonalnych artystów, jakie jest ich
zdanie na temat bezpłatnych koncertów, darmowej muzyki w Internecie itp.
Po czwarte... za kulturę się płaci i wie o tym większość aktywnych
uczestników kultury. Tylko wśród
osób żyjących na marginesie życia
kulturalnego panuje mit, że teatry,
opery, festiwale, koncerty, galerie
sztuki i muzea i wszystkie dobra kultury mają być dostępne bezpłatnie.
Czy to prawda, że nie wszyscy
mieszkańcy Barcic chcieliby festiwalu w swojej miejscowości?
Jeśli jest ktoś taki, to zapraszam
go do siebie na rozmowę. Chętnie
poznam jego argumenty. Zaproszenie jest bezterminowe. Mieszkańcy
Barcic, a także radni z Barcic, z którymi rozmawiałem zapewniali mnie,
że nie znają w swoim otoczeniu nikogo takiego. Barciczanie podejrzewają raczej, że ktoś próbuje ich skłócić i w ten sposób mieć pretekst, by
zabrać im ten festiwal. Radzili nam,
organizatorom, żeby bagatelizować
hejt internetowy tak, jak bagatelizuje się anonimy. (WW)
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WYDARZENIA
Ferie letnie w gminie Stary Sącz

Wakacje z Biblioteką

Po raz kolejny Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu przygotowała dla swoich
czytelników ciekawą ofertę zajęć „Wakacje z Biblioteką”. Zajęcia w poszczególnych filiach bibliotecznych odbywać się będą w następującym harmonogramie:

20 maj – czerwiec 2016

LIOTEKI
fot. ARCHIWUM BIB

W

starosądeckim Oddziale dla
Dzieci i Młodzieży wakacyjne
zajęcia odbywać się będą pod
hasłem „Podróżujemy ze Stasiem i Nel”
w okresie od 7 do 30 sierpnia br. w każdy poniedziałek, wtorek, środę w godz.
1100–1400. Dzieci na zajęcia należy zapisać wcześniej w Oddziale dla Dzieci.
Ilość miejsc ograniczona.
W miesiącu sierpniu w planach jest
zorganizowanie dla młodszych czytelników biblioteki w wieku 7 – 10 lat cyklu zajęć bibliotecznych związanych tematycznie z kontynentem afrykańskim
oraz bohaterami książki „W pustyni
i w puszczy” w związku z Rokiem pisarza Henryka Sienkiewicza.
W ramach programu przewidziano
następujące atrakcje:
• udział w Międzynarodowym Festiwalu Literatury Dziecięcej w Rabce Zdrój
(spotkania autorskie, warsztaty plastyczne, teatrzyk Rabcio),
• głośne czytanie książek i bajek o tematyce przygodowej i geograficznej,
• poszukiwania w Internecie, książkach i atlasach informacji o Afryce,
ludziach, kulturze plemion afrykańskich oraz zajęcia plastyczno-literacko twórcze,
• zajęcia plastyczne – tworzenie ilustracji do książki „Bolek i Lolek w Afryce”
zajęcia manualne i pobudzające wyobraźnię. Dzieci same będą mogły
wykonać książeczki, bajkowe zwierzątka, malowanie piaskiem, origami,
• wycieczki plenerowe (wyjazd pociągiem do Muszyny na zakończenie
zajęć),
• konkursy gier planszowych: scrabble,
Eurobiznes, Chińczyk, Drabiny i węże,
• rozwiązywanie zgadywanek oraz
krzyżówek.
•
Filia biblioteczna w Gołkowicach
zaprasza dzieci na zajęcia wakacyjne w wieku 8 – 11 lat po wcześniejszym zapisaniu ich w bibliotece. Zajęcia odbywać się będą od 27 czerwca
do 22 lipca br. (od poniedziałku do piątku) w godz. 1000–1200. Tematem przewodnim zajęć będą przygody Mikołajka, a także rycerze ze średniowiecza.
Na uczestników czekają następujące
atrakcje, takie jak zajęcia z książką,

zabawy z chustą animacyjną Clanza,
zajęcia plastyczne, gry, konkursy, quizy i łamigłówki, nowe doświadczenia,
warsztaty Kamishibai, oraz spotkania
ze specjalnym gościem.
Ponadto zostanie ogłoszony konkurs
fotograficzny pt. Wakacje w obiektywie
– rozstrzygnięcie konkursu we wrześniu. Filia zaprasza również dzieci do
udziału w Międzynarodowym Festiwalu
Literatury Dziecięcej Rabka 2016 oraz
w wycieczce do Muszyny (w ostatnim
tygodniu sierpnia).
Filia biblioteczna w Barcicach zaprasza chętne dzieci na wakacje z biblioteką w dniach od 4 do 29 lipca
w poniedziałek, środę i piątek w godz.
1000–1200. W programie przewidziano
m.in:
• wakacyjny pociąg rozmaitości: wakacyjny kolaż – najciekawsze zakątki
Polski, zajęcia edukacyjne,
• czytanie na dywanie – zaczarowany,
latający dywan zabierze nas w podróż dookoła świata z baśniowymi
historiami,
• papierowe cuda – zajęcia plastyczne,
manualne, decoupage i pobudzanie
wyobraźni,
• wakacyjnie, czyli na wesoło – gry
i zabawy, zagadki i zaszyfrowane
wiadomości,
• wypoczywaj w regionie – wycieczka
na zakończenie wakacji do Muszyny.
Filia biblioteczna w Przysietnicy
oferuje swoim czytelnikom Bajkowy

Koncert Marzeń – słuchanie i czytanie bajek wybranych przez dzieci. Ponadto przwidziane są liczne konkursy,
zabawy sportowe w plenerze oraz zajęcia plastyczne. Wakacje w bibliotece
odbywać się będą od 18 lipca do 12
sierpnia w każdy wtorek, środę, czwartek w godz. 1100–1300.
Filia biblioteczna w Moszczenicy
Wyżnej zaprasza dzieci na wakacyjne zajęcia w bibliotece, które odbywać
się będą w każdy poniedziałek, wtorek
i piątek tygodnia w godz. 1000–1200 już
od 18 lipca br. W programie nie zabraknie takich wydarzeń jak:
• Tydzień w Średniowieczu: w którym będzie można wykonać makietę zamku średniowiecznego; posłuchać legend i podań o duchach oraz
je namalować w ramach konkursu
plastycznego – Jak wygląda duch?
Ponadto uczestnicy wykonają strój
i uzbrojenie rycerza,
• Tydzień Artystyczny będzie związany
z magią papieru i innymi ciekawymi
zajęciami plastyczno-manualnymi,
• Tydzień Szperaczy to coś dla miłośników swojej Małej Ojczyzny. Uczestnicy opracują mapę i grę terenową
„Poznaj swoją miejscowość”, zagrają w gry planszowe, będą również
rozwiązywać zagadki, quizy i rebusy.
W planie są również wyjścia do kina.
Wszystkie oddziały bibiloteki na terenie gminy Stary Sącz serdecznie zapraszają wszystkie dzieci do skorzystania
z wakacyjnej oferty bibliotecznej. (WW)

W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole i okolicy…
VI Międzynarodowy Turniej Sokolika9 maj,

Szaleństwo, obsesja
i obłęd
KADR Z FILMU MOCNY CZŁOWIEK

11–12 czerwca 2016, sobota – niedziela, MKS Sokół
VI Międzynarodowy Turniej Sokolika o Puchar Słonecznej Tłoczni to najbardziej
prestiżowa piłkarska impreza w Polsce i jeden z najsłynniejszych w Europie turniejów piłki nożnej dziesięciolatków.

fot. OSKAR SOŁTYS

54.Małopolski Wyścig Górski – meta
12 czerwca 2016, niedziela, Rynek
Małopolski Wyścig Górski w tym roku rozegrany będzie po
raz 54. Tegoroczny wyścig będzie miał tradycyjnie 3 etapy
i poprzedzony zostanie Kryterium o Złoty Pierścień Krakowa w dniu 9 czerwca. Trasa: 10.06 – Trzebinia – Alwernia
– 140 km, 11.06 – Niepołomice – Nowy Targ – 150 km,
12.06 – Chochołowskie Termy – Stary Sącz – 160 km. Na
starcie 25 ekip – 10 polskich i 15 zagranicznych. Meta w
Starym Sączu na Rynku.

fot. Piotr Droździk

Spektakl „Kinga”
17 czerwca 2016, piątek, Sokół, godz. 1900
Spektakl teatralny w ramach obchodów uroczystości
ogłoszenia świętej Kingi Patronką Starego Sącza. Tym razem w rolę Kingi wcieli się Aleksandra Powęzka. Spektakl
"Kinga" przywołuje wątki poruszone w "Misterium Świętej Kingi" widowisku Teatru Storia z 2015 r. W nowej opowieści o Kindze Teatr Storia tworzy niezwykle kameralną,
intymną atmosferę, starając się "dotknąć" tajemnicy niezwykłej osobowości Świętej. Reż, B. Szewczyk. Występują: Aleksandra Powęzka,
Łukasz Oleś, Józef Więcławek. Wstęp wolny.
Oratorium o świętej Kindze
18 czerwca 2016, sobota, Klasztor Klarysek, godz. 1900
W ramach obchodów uroczystości ogłoszenia świętej Kingi Patronką Starego Sącza zostanie wykonana premiera Oratorium o świętej Kindze „Najważniejsza jest
miłość” w wykonaniu Krakowskiej Orkiestry Kameralnej Dell’Arte, dyr. Piotr Pałka. Wstęp wolny.
Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej STREFA CHWAŁY
1 –5 lipca 2016, sobota, Plac papieski
38. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej
6 –10 lipca 2016, środa – niedziela, Rynek, Sokół, starosądeckie kościoły
Najstarsza impreza muzyki dawnej w Polsce. Na festiwalu prezentowana jest muzyka europejska z okresu średniowiecza, renesansu i baroku w nowych opracowaniach i wykonaniu najsłynniejszych solistów i zespołów na świecie. Szczegółowy program znajduje się na 17. stronie. Wstęp wolny.
Diecezjalny Dzień Wspólnoty
23 lipca 2016, sobota, Plac papieski
W ramach Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 na Placu papieskim odbędzie
się Diecezjalny Dzień Wspólnoty.
W każdy czwartek o godz. 1900 – Klub Filmowy KINEMATOGRAF
(Opłata jednorazowa za Kartę Klubową 10 zł), Kino Sokół
W każda sobotę o godz. 1000 – bezpłatne Poranki Filmowe, Kino Sokół (JL)

W ostatnim cyklu filmowym poprzedzającym przerwę wakacyjną, który rozpoczął się 12 maja i potrwa
do 16 czerwca, skupimy się na szeroko rozumianym szaleństwie, obsesji i obłędzie. Podczas kolejnych
czwartkowych spotkań (za wyjątkiem Bożego Ciała) przedstawione filmy nie będą ukazywać szaleństwa jako choroby psychicznej, ale
będą przykładami, w których środki filmowe zostały wykorzystane, by
zniekształcić rzeczywistość, a przy
tym zmienić perspektywę widza
oraz wystawić jego nawyki odbiorcze na próbę. Każdy z widzów będzie mógł skonfrontować się z otaczającym nas zewsząd obłędem
– przynajmniej tym filmowym.
Podczas kolejnego czwartkowego spotkania, 9 czerwca, zobaczymy
szaleństwo wojny w filmie Kathryn
Bigelow, który jest jednym z ciekawszych i rewolucyjnych filmów ostatnich lat, ukazujących współczesne
oblicze konfliktów zbrojnych. Unikatowym wydarzeniem będzie natomiast
projekcja polskiego filmu niemego
– "Mocny człowiek" Henryka Szaro,
z 1929 roku, który zaprezentujemy
16 czerwca. Dopiero kilka lat temu
odnaleziono jedyną kopię filmu i bardzo szybko przeniesiono na nośniki
cyfrowe. Jest to nie tylko interesujący
przykład szaleństwa zbrodni, ale również przykład nieznanego oblicza polskiej kultury. Arcydzieła tego dopełnia
ścieżka dźwiękowa, napisana specjalnie do odnalezionej kopii filmu.
Za tę piękną, ale zarazem psychodeliczną i nieco przerażającą warstwę
muzyczną odpowiada jeden z najciekawszych artystów polskiej sceny
muzycznej – Maciej Maleńczuk.
Bliższe informacje na temat prezentowanych dzieł filmowych można
znaleźć na fanpage’u Klubu Filmowego Kinematograf. Do zobaczenia w kinie Sokół. (WW)
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SPORT

Zielone światło
dla EuroVelo 11

A to ciekawe...

Gratulacje dla
Tamburmajorek

fot. UMIG

Gmina Stary Sącz jest o krok od dołączenia do europejskiego zintegrowanego systemu tras rowerowych. W Barcicach, którędy przebiegać będzie trasa EuroVelo 11 załatwione są wszystkie sprawy gruntowe, tzn.
przede wszystkim zgody właścicieli nieruchomości. Można więc przystąpić do prac projektowych i starań o pozwolenie na budowę.

fot. UMIG

fot. UMIG

Trzecie miejsce w XVII Mistrzostwach Polski Mażoretek i Tamburmajorek zdobyły starosądeckie
Tamburmajorki prowadzone przez
Justynę Szkarłat. Gratulacje dziewczynom złożyli burmistrzowie Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki.

T

rwają natomiast indywidualne
rozmowy, co do uzgodnienia przebiegu trasy z właścicielami gruntów w Mostkach i w Starym Sączu.
Tamtędy docelowo ma przebiegać trasa VeloDunajec.
Północ i południe Małopolski łączyć
będą m.in. dwie najdłuższe z zaprojektowanych tras w województwie: ponad
260-kilometrowy odcinek europejskiej
trasy rowerowej EuroVelo 11 (całość
z Norwegii do Grecji) – oraz ponad
250-kilometrowa VeloDunajec biegnąca doliną Dunajca. Obydwie będą przecinać gminę Stary Sącz. EuroVelo 11
poprowadzona zostanie przez Barcice
doliną Popradu, a VeloDunajec przez
Mostki, Gołkowice Dolne i Stary Sącz.
Na terenie gminy ma szansę powstać infrastruktura wartości około
12 mln złotych (EuroVelo 11 – 7 mln
zł i VeloDunajec – 5 mln zł) z której
będą korzystać również mieszkańcy.
Całość będzie sfinansowana z funduszy Urzędu Marszałkowskiego i środków zewnętrznych. Turyści na rowerach otrzymają łatwiejszy dostęp do
starosądeckich zabytków i atrakcji.
Trasy pozwolą zwiedzać Stary Sącz i
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Małopolskę na rowerze w sposób przyjemny i bezpieczny. Docelowo Małopolska będzie mogła się pochwalić ponad
1900 kilometrami zadbanych ścieżek
oraz nowoczesnymi Miejscami Obsługi Rowerzystów (altana, stojaki na rowery, grill), w których amatorzy dwóch
kółek będą mogli spokojnie odpocząć
i się posilić. W Starym Sączu planowane są docelowo trzy takie rowerowe
przystanie: w Barcicach, w Mostkach i
nad kąpieliskiem „Stawy” Można więc
mówić o powstaniu kompletnej infrastruktury autostrad rowerowych. Dzięki temu Województwo Małopolskie
będzie niekwestionowanym liderem
w turystyce rowerowej, a Stary Sącz
mocnym punktem tej koncepcji.
Odcinek trasy EuroVelo 11 z Muszyny, biegnący na przemian po polskiej
i słowackiej stronie granicy przebiegający przez Stary Sącz i prowadzący do
Nowego Sącza będzie liczył 64 kilometry. Przypomnijmy, że podczas lutowej
sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego radni podjęli uchwałę o przekazaniu dotacji celowej wysokości 550
tys. zł na wsparcie tego przedsięwzięcia. (red)

Trzecie miejsce wywalczone w
Kędzierzynie-Koźlu uprawnia Tamburmajorki do udziału w Mistrzostwach Europy w Chorwacji na
początku czerwca. Na ocenę końcową w kategorii "Buława" złożyły
się punkty za przemarsz i występ
na estradzie. Przemarsz wykonano
przy Marszu Podhalańskim, natomiast choreografię sceniczną przygotowano do standardu Glorii Gaynor "I will survive".
Trzecie miejsce jest zasługą: Małgorzaty Smydy, Doroty Smydy, Eweliny Weselak, Joanny Stawiarskiej,
Aleksandry Ogorzały, Aleksandry
Ptaśnik, Natalii Zygmunt, Natalii Citak, Pauliny Durasik, Kamili Abramczyk, Pauliny Zięby, Kingi Owsianki,
Alicji Garncarczyk, Julii Maciuszek,
Katarzyny Michalik i oczywiście autorki choreografii i opiekunki zespołu Justyny Szkarłat. Gratulujemy!
(red)

Starosądecka fraszka
O Starym Sączu

Gdy Stary Sącz zobaczyć Opatrzność ci dała
O fakcie tym – wszystkim będziesz
się już zwierzać
Bo nawet Święta Kinga – jak wiemy
– wolała
Żyć w Starym Sączu niż u króla
– męża.
Adam Wkość

LACHOWSKA MICHA

fot. RAFAŁ KAMIEŃSKI

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

Artyści Piwnicy pod Baranami

fot. TOMICA

fot. Teresa Kulig

