
Dwumiesięcznik informacyjno-kulturalny miasta i gminy Stary Sącz

Pracowite półrocze   700 kilometrów promocji

Lipiec – sierpień 2016
nr 227 

Rok XXVII
issn 1508-9290

egzemplarz 
bezpłatny

Światowe 
Dni Młodzieży
w Starym Sączu



WIZUALIZACJE UMIG 

fot. RAfAŁ KAMIEŃSKI

fot. RAfAŁ KAMIEŃSKI

Światowe Dni MłoDzieży w staryM sączu

nowe inwestycJe w GMinie stary sącz

Św. KinGa PatronKą stareGo sącza 



Słowem naczelnegoW numerze m.in.

Rada Miejska w Starym Sączu

Ważne zmiany, 

ambitne plany                                 s. 4 

Informacje

III edycja Budżetu 

Obywatelskiego                       s. 6 

Informacje

Chronimy przyrodnicze 

dziedzictwo           s. 6 

Informacje

Kolejny rok szkolny                  s. 7

Informacje

700 kilometrów

 promocji                                s. 8

Ekonomia i pieniądze

Pracowite półrocze               s. 10

Ekonomia i pieniądze

Karta Seniora                    s. 11

Ekonomia i pieniądze

Program Ochrony 

Niskiej Emisji                        s. 11

Z kart historii

Cudowne uzdrowienia 

za przyczyną bł. Kingi       s. 12

Wydarzenia

Na północ 

od serbskiej Guczy            s. 18

Wydarzenia

Złote Pasmo                           s. 19

 Dla turystów

Pieszo przez 

barcickie lasy                     s. 22         

Wstęp prawie wolny
Tego lata w naszym regionie nie możemy narzekać na brak atrakcji. Wa-
kacyjne weekendy wypełnione są po brzegi imprezami organizowanymi 
prawie w każdej gminie, przeważnie hojnie sponsorowanymi przez samo-
rządy. Czasami ilość imprez plenerowych przewyższa ludzkie możliwości 
logistyczne.   

Do tego większość kulturalnych imprez organizowanych w naszym regionie 
jest bezpłatna, co rodzi przeświadczenie, że artyści występują dla własnej 
przyjemności, a ich występy to nie praca. Większość z nas bez problemu 
zapłaci za dojazd na koncert, za napoje, przekąski i lody, ale za bilet wstę-
pu – nigdy! Na kulturze zarabiają więc wszyscy dookoła, tylko... nie kultura. 
Nawet przypadkowi widzowie, często mało kulturalni czy posmak przedwy-
borczej kiełbaski prosto ze sceny nikomu nie przeszkadza. Bezpłatne impre-
zy utwierdzają w przekonaniu, że tego rodzaju wydarzenia nic nie kosztują. 
A kosztują i to wcale niemało. Każdy, kto chociaż raz w życiu cokolwiek or-
ganizował wie, jakie to niesie za sobą wydatki. 

Tymczasem w Starym Sączu sukcesywnie wprowadza się imprezy biletowa-
ne. I chociaż nie jest to proste zadanie, a czasem i niewdzięczne, to wbrew 
logice cieszą się one coraz większym zainteresowaniem. Dlaczego? Wpro-
wadzenie chociażby symbolicznej opłaty za udział w imprezach zobowiązuje 
zarówno widza, jak i organizatora. Poza tym widz staje się niezależny i bar-
dziej świadomy swojego wyboru. Dodatkowo poznaje miłe uczucie wspiera-
nia czegoś wyjątkowego, a przy okazji także budżetu na ambitniejsze pro-
jekty kulturalne.

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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Liczba, która cieszy

raDa MieJsKa w staryM sączu

22. oraz 23. sesja Rady Miejskiej 

Ważne zmiany, ambitne plany

12 000

Tylu pielgrzymów przybyło do Sta-
rego Sącza w związku z tegorocznymi 
Światowymi Dniami Młodzieży

8 sierpnia 2016 r. odbyło się 23. po-
siedzenie w kadencji rady Miej-

skiej w starym sączu, które przynio-
sło między innymi uchwałę w sprawie 
zmiany Miejscowego Planu zagospo-
darowania Przestrzennego Miasta sta-
ry sącz Plan nr 4. (cyganowice między 
Popradem, a obwodnicą/drogą kra-
jową). rada Miejska podjęła również 
uchwałę w sprawie nadania dwóch 
nazw ulic. staremu sączowi przybę-
dzie ulica kardynała stefana wyszyń-
skiego i ul. wielki wygon. 

Radni podjęli również uchwały w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej i zmian w budżecie, co jest 
związane z pozyskaniem środków ze-
wnętrznych na wydatki inwestycyjne.

Sprawozdanie z działalności przed-
stawił zastępca burmistrza Kazimierz 
Gizicki. Podkreślił w nim, że środ-

ki pozyskane do budżetu na dzień 
8.08.2016 r. to ponad 6 mln 800 tys. 
zł. Na tę sumę składają się pieniądze 
pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego 
na odbudowę dróg po powodzi, odbu-
dowę dróg lokalnych, czy dróg rolni-

czych, budowę ścieżki przyrodniczej na 
Stawach, budowę boiska w Mostkach, 
modernizację i budowę boiska w Bar-
cicach oraz na zakup samochodu dla 
OSP Stary Sącz.

Sporo interpelacji i zapytań kierowa-
no do radnych powiatowych obecnych 
na sesji. Pytano m.in. o sprzedaż przez 
powiat budynku przy ul. Daszyńskie-
go, w którym działał Młodzieżowy Dom 
Kultury.

Rada Miejska przyjęła również bardzo 
ważną uchwałę w kontekście pozyski-
wania środków zewnętrznych. Uchwa-
ła o wyznaczeniu obszaru zdegradowa-
nego i obszaru rewitalizacji na terenie 
Gminy Stary Sącz umożliwi opracowa-
nie Gminnego Programu Rewitalizacji, 
a program ten pozwoli Gminie Stary 
Sącz ubiegać się o dofinansowanie pro-
jektów w zakresie rewitalizacji, w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020.

Gmina Stary Sącz zaciągnie również 
pożyczkę na przyłącza kanalizacyjne 
– 490 tys. zł. Spłata planowana jest 
z dochodów własnych w latach 2017 
– 2021.

Na sesji był obecny nasz sportowy 
mistrz Arkadiusz Borzęcki. Burmistrz 
Jacek Lelek ufundował lekkoatlecie 
z Przysietnicy sprzęt sportowy, a zastęp-
ca burmistrza Kazimierz Gizicki wręczył 
okolicznościowy list gratulacyjny. Arka-
diusz Borzęcki to aktualny srebrny me-
dalista w rzucie dyskiem i brązowy me-
dalista w pchnięciu kulą. Trofea zdobył 
w lipcu podczas Mistrzostw Polski Osób 
Niepełnosprawnych w Słupsku.

Natomiast na XXii posiedzeniu rady 
Miejskiej w starym sączu, które odbyło 
się 27 czerwca, burmistrz Jacek Lelek 
w sprawozdaniu z działalności między 
sesjami informował o stanie zaawan-
sowania prac inwestycyjnych w gmi-
nie, prosił o wykonywanie przyłączy do 
kanalizacji i wykorzystywanie dopła-
ty jaką zapewnia samorząd, odpowia-
dał na interpelacje i zapytania, których 
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Dbałość o jakość życia, 
efektywny rozwój 
i dobry stan finansów 
W prestiżowym Rankingu Samo-
rządów opiniotwórczego dzien-
nika „Rzeczpospolita” Gmina 
Stary Sącz zajęła 50 miejsce. 
Do drugiego etapu kapituła kon-
kursu zakwalifikowała tylko 250 
gmin miejskich i miejsko-wiej-
skich. W Polsce mamy 853 ta-
kich gmin (nie licząc miast wy-
konujących zadania powiatu).

Nie zagłębiając się szczegóło-
wo w dynamikę wzrostu wydat-
ków majątkowych, indywidualny 
wskaźnik zadłużenia, nadwyżkę 
operacyjną i inne aspekty brane 
pod uwagę przez kapitułę Rankin-
gu Samorządów - głównymi kry-
teriami oceny miast i gmin były 
efektywny rozwój, dbałość o ja-
kość życia mieszkańców i dobry 
stan finansów. 

Jeśli brać pod uwagę punk-
ty zdobyte tylko za jakość za-
rządzania to gmina Stary Sącz 
uplasowała się na 28 miejscu. 
Jeszcze lepiej zdaniem fachow-
ców z Rzeczpospolitej jest w sub-
kategorii Innowacyjne Gminy - 14 
miejsce ex aequo m.in. z Muszyną 
i Niepołomicami. Tutaj brano pod 
uwagę takie kryteria jak informa-
cje czy w danej gminie działa sys-
tem ostrzeżeń i informacji SMS, 
ile komputerów przypada na 100 
uczniów oraz czy, i jeżeli tak, to ja-
kie sprawy można załatwić w urzę-
dzie przez internet. 

W skład kapituły Rankingu Sa-
morządów, która opracowała kry-
teria oceny wchodzili m.in. Jerzy 
Buzek, Hanna Majszczyk wicemi-
nister finansów, Andrzej Poraw-
ski dyrektor biura Związku Miast 
Polskich i prof. Jerzy Stępień, były 
prezes Trybunału Konstytucyjne-
go. (red)
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większość dotyczyła infrastruktury dro-
gowej. Przypomniał również bogaty pro-
gram czerwcowych wydarzeń z oficjal-
nym ogłoszeniem św. Kingi patronką 
Starego Sącza.

Rada Miejska podjęła uchwałę 
w sprawie zmian w wieloletniej progno-
zy finansowej Gminy Stary Sącz na lata 
2016-2035 i uchwałę w sprawie zmian 
uchwały budżetowej Nr XIV/228/2015 
RM w Starym Sączu z dnia 22.12.2015 
r. w sprawie uchwalenia budże-

tu Gminy Stary Sącz na 2016 r. 
Uchwały te związane były z dofinanso-
waniem jakie samorząd pozyskał na za-
kup samochodu pożarniczego dla OSP 
Stary Sącz (400 tys. zł.). Samorząd doło-
ży do tego zadania, koszt nowego samo-
chodu to ponad 700 tys. zł. Pozostając 
przy Ochotniczych Strażach Pożarnych 
warto pochwalić się dofinansowaniem, 
jakie udało się zdobyć OSP w Przysiet-
nicy w konkursie Województwa Mało-
polskiego „Małopolskie Remizy (prawie 

35 tys. zł). Ta kwota będzie uzupełnio-
na dotacją w wysokości około 60 tys. 
zł z Narodowego Funduszu Gospodar-
ki Wodnej i Ochrony Środowiska na wy-
mianę kotłów i termomodernizację. 

Inne uchwały dotyczyły udzielenia 
pomocy finansowej Województwu Ma-
łopolskiemu i przekazania środków fi-
nansowych na Fundusz Wsparcia Policji 
z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zadania pn. „Dofinansowanie dodatko-

wych służb patrolowych, 
obchodowych oraz służb ruchu drogo-
wego w 2016 r., które będą pełnione na 
terenie Miasta i Gminy Stary Sącz” dla 
Komisariatu Policji w Starym Sączu.

Bardzo obszerną i wyczerpującą infor-
mację o sytuacji w oświacie przedstawi-
ła dyrektor Zespołu Obsługi Finansowo 
– Administracyjnej Szkół Barbara Po-
rębska. Rada Miejska podjęła również 
uchwałę w sprawie przyjęcia do reali-
zacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Stary Sącz”.

Poprad – jedną z najpiękniejszych 
rzek górskich łączącą Słowację 

i Polskę, obejmie projekt transgra-
niczny. Na polsko-słowackiej „wod-
nej ścieżce” powstaną miejsca od-
poczynku dla wodniaków. 

W Urzędzie Miejskim w Starym Są-
czu odbyło się spotkanie przedstawi-
cieli samorządów słowackich i pol-
skich. Po polskiej stronie do projektu 
przystąpią również inne nadpopradz-

kie gminy. Rozmawiano o zagospodarowaniu brzegów Popradu, a konkretnie 
budowie miejsc odpoczynku na popradzkim szlaku wodnym. W ten sposób ist-
niejąca popradzka „wodna ścieżka” zostanie wyposażona w ciekawą i potrzeb-
ną infrastrukturę. Wypływający ze słowackiej części Tatr Wysokich Poprad, ma 
długość 167 km, z czego ponad 100 km na Słowacji. 31 km stanowi granicę 
polsko-słowacką, a 31 km płynie po terytorium Polski. Poprad jest spławny dla 
kajaków od słowackiego miasta Poprad, jednak najciekawszy odcinek zaczyna 
się od Podolińca (Słowacja). Szczególnie polecany jest odcinek polski z Lelu-
chowa do Starego Sącza. (red) 

Stary Sącz w kolejnym projekcie transgranicznym 
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Mostki na sportowo  
i rekreacyjnie za pół 
miliona złotych Gmina Stary Sącz po raz trzeci 

przystępuje do realizacji budże-
tu obywatelskiego. Stary Sącz był 
pierwszą gminą w Powiecie Nowo-
sądeckim, która zdecydowała się 
na takie rozwiązanie i przeznaczy-
ła część wydatków z budżetu Gmi-
ny Stary Sącz na projekty wskazane 
przez mieszkańców i wybrane póź-
niej przez nich w głosowaniu. 

Prawie wszystkie projekty z II edy-
cji budżetu obywatelskiego są już 
zrealizowane. Wyjątkiem jest Gaboń, 
gdzie konieczna jest zmiana planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
W Gaboniu mieszkańcy zdecydowa-
li, że w ramach budżetu obywatel-
skiego zostanie wybudowane bo-
isko do piłki siatkowej i plac zabaw. 
Inne zrealizowane już pomysły to za-
kup wyposażenia dla Stowarzyszenia 
Mieszkańców Barcic oraz Szkolne-
go Klubu Strzeleckiego przy Szkole 
w Barcicach, stroje dla grupy dziecię-
cej przysietnickiego  stowarzyszenia 
kultywującego tradycję górali nad-
popradzkich, nowe umundurowanie 
dla starosądeckich tamburmajorek, 
a z projektów infrastrukturalnych za-
gospodarowanie boiska przy świe-
tlicy środowiskowej w Popowicach 
i plac zabaw w Gołkowicach Górnych. 
Pula na obywatelskie projekty wyno-
si 400 tys. zł.

 Zasady są proste – należy opraco-
wać i zgłosić projekt, który mieści się 
w katalogu zadań, które mogą być 
wykonane przez Gminę i zaangażo-

wać sąsiadów i znajomych ze swojej 
miejscowości, sołectwa czy osiedla, 
którzy poprą dany projekt. Jeśli po-
mysł spodoba się wielu osobom, któ-
re uznają, że właśnie taka inicjatywa 
jest społecznie oczekiwana to istnie-
je duża szansa, że to właśnie wska-
zany pomysł zostanie w roku 2017 
zrealizowany.

Pierwszy krok to konsultacje. Gmi-
na Stary Sącz do 31 sierpnia będzie 
przyjmowała uwagi do aktualnie obo-
wiązującego Regulaminu dostępne-
go na stronach internetowych Urzę-
du Miejskiego. Ewentualne uwagi 
i propozycje można przesłać na ad-
res urzędu: gmina@stary.sacz.pl

HARMONOGRAM
• 1-31 sierpnia 2016 r. – konsulta-

cje Regulaminu Budżetu Obywatel-
skiego 2017,

• 1-30 września 2016 r. – nabór 
wniosków (projektów),

• do 14 października 2016 r. – wery-
fikacja, ocena projektów,

• od 15 do 28 października 2016 r. – 
głosowanie. (WW) 

III edycja Budżetu Obywatelskiego 

Zmierzają do końca prace przy budo-
wie boiska ze sztuczną nawierzchnią 
i siłowni zewnętrznej w Mostkach. 

Przyjechały już urządzenia fitness, 
zamontowany jest stół szachowy. Si-
łownia to pokłosie ostatniego budżetu 
obywatelskiego. Mieszkańcy Mostek 
mieli pomysł na swój Stary Sącz i na 
ten projekt oddali 441 głosów. Obok 
boiska i siłowni funkcjonuje już plac za-
baw (dofinansowany z PROW, powsta-
nie więc kompleks, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie, a całość zało-
żenia sportowo-rekreacyjnego będzie 
idealnym miejscem do spędzania cza-
su z rodziną. Siłownię uzupełnia duża 
altana – razem całe przedsięwzięcie 
kosztuje 111 tys. złotych. Siłownia to 
wydatek 60 tys. zł, a altana 51 tys. 
(29 tys. Urząd Gminy Stary Sącz plus 
22 tys. zł Sołectwo Mostki). Boisko 
w Mostkach będzie kosztowało łącz-
nie z projektem około 420 tys. zł. Na tę 
inwestycję Stary Sącz złożył wniosek 
o dofinansowanie. (red) 

A to ciekawe...

Chronimy przyrodnicze dziedzictwo 
Blisko 1,3 mln zł dofinansowania otrzyma Gmina Sta-
ry Sącz z Regionalnego Programu Województwa Ma-
łopolskiego (RPO WM 2014-2020) na pro-
jekt „Ochrona bioróżnorodności poprzez 
podglądanie przyrody - kompleksowa 
ochrona i udostępnienie środowiska 
przyrodniczego w widłach Dunajca i 
Popradu”. Projekt ma chronić ten ob-
szar, przywrócić mu funkcję społecz-
ną i stworzyć kolejną atrakcję tury-
styczną w Gminie Stary Sącz.

Za część przyrodniczą w ramach projek-
tu odpowiedzialny będzie starosądecki oddział 
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Ma-
łopolskiego, czyli dawny Popradzki Park Krajobrazowy. Li-
derem, po którego stronie będzie finansowa realizacja pro-
jektu jest Gmina Stary Sącz.

Atutami Starego Sącza są wysokie walory krajobrazu 
zarówno kulturowego i przyrodniczego - niezwykle istotne 
jest więc dążenie do utrzymania tych walorów oraz kształ-
towanie nowych. Nowy projekt wpisuje się w tę ideę.

Obszar w widłach Dunajca i Popradu wymaga ciągłej 
ochrony, gdyż stanowi swoisty ewenement. Istniejące po-

wyrobiskowe zbiorniki wodne zlokalizowane są 
w widłach dwóch głównych rzek Sądecczy-

zny, których doliny są jednymi z najcen-
niejszych obszarów przyrodniczych. Ich 
bioróżnorodność może być porównywal-
na do obszarów parków narodowych. 
Wielokrotne wylewy Dunajca i Popradu 
na terenie wyrobisk stworzyły specyficz-

ny dla terenów zalewowych rzek górskich 
ekosystem. Teren ten nie tylko wymaga 

podjęcia działań ochronnych, ale nadaje się 
znakomicie do prowadzenia szeroko pojętej eduka-

cji przyrodniczej. Projekt będzie łączył te dwa cele poprzez 
utworzenie około 500 mb ścieżki przyrodniczo -obserwa-
cyjnej do podglądania przyrody.  (red) 

FO
T. 

UM
IG

6 lipiec – sierpień  2016 

inForMacJe

W
IZ

UA
LI

ZA
CJ

A 
UM

IG



A to ciekawe...

Ślimak wyróżniony
Popularny „ślimak” 
w Woli Kroguleckiej 
został wyróżniony 
w konkursie o Nagro-
dę Województwa Ma-
łopolskiego im. Stani-
sława Witkiewicza.

Nagroda Województwa 
Małopolskiego im. Stanisława Wit-
kiewicza promuje najlepsze współcze-
sne realizacje architektoniczne w Ma-
łopolsce. W tym roku przyznano ją 

w trzech kategoriach: budynki 
architektury użyteczno-

ści publicznej, archi-
tektura mieszka-

niowa oraz 
przestrzeń pu-
bliczna. W tej 
ostatniej wyróż-
nienie otrzymał 

projekt platformy 
widokowej w Woli 

Kroguleckiej, która 
stała się atrakcyjnym punk-

tem na szlaku pieszym na Makowicę. 
Stąd można podziwiać Dolinę Popra-
du. (KB) 

Nowy rok szkolny 2016/2017 dla starosądeckiej oświaty będzie za-
pewne dość trudny ze względu na konieczność przygotowania szkół 
do zmian w systemie szkolnictwa wprowadzanych sukcesywnie przez 
rząd. Póki co jednak rozpocznie się spokojnie. 

Gmina Stary Sącz jest organem 
prowadzącym dla jedenastu 
placówek oświatowych: Gmin-

nego Przedszkola z Oddziałami Inte-
gracyjnymi, Szkoły Muzycznej I stop-
nia, trzech zespołów szkół, w skład 
których wchodzą szkoła podstawo-
wa i gimnazjum (Przysietnica, Bar-
cice i Gołkowice Górne), jednego 
samodzielnego gimnazjum (Stary 
Sącz) i pięciu szkół podstawowych 
(Gaboń, Skrudzina, Moszczenica 
Niżna, Popowice, Stary Sącz). 

W roku szkolnym 2016/2017 do 
Przedszkola Gminnego z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Starym Są-
czu uczęszczać będzie 158 dzieci, 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Sta-
rym Sączu liczyć będzie 97 uczniów, 
w pozostałych placówkach kształ-
cić się będzie 2 404 uczniów, z cze-
go 179 uczęszczać będzie do od-
działów przedszkolnych. Zgodnie 
z zatwierdzonymi przez Burmistrza 
Starego Sącza arkuszami organiza-
cyjnymi dzieci i młodzież uczyć się 
będą w 143 oddziałach, w tym 10 
w Szkole Muzycznej, 7 w Gminnym 
Przedszkolu, 10 w oddziałach przed-
szkolnych, 33 w gimnazjach i 83 
w szkołach podstawowych.

Wyposażenie szkół i przedszko-
la gminnego umożliwia zdobywa-
nie wiedzy i umiejętności w oparciu 
o nowoczesne rozwiązania tech-
nologiczne – dostęp do Internetu, 

komputery, rzutniki i tablice mul-
timedialne w salach lekcyjnych, 
pracownie komputerowe i języko-
we, centra multimedialne lub kąci-
ki komputerowe w szkolnych biblio-
tekach, dostosowany do potrzeb 
uczniów księgozbiór oraz wystarcza-
jąca baza pomocy dydaktycznych. 
We wszystkich szkołach funkcjo-
nuje dziennik elektroniczny umożli-
wiający bezpośrednią komunikację 
pomiędzy nauczycielami, uczniami 
i rodzicami, którzy ponadto mogą 
obserwować postępy w nauce swo-
ich pociech i być na bieżąco z wyda-
rzeniami z życia szkoły.

Uczniowie korzystać będą z bez-
płatnych podręczników i materia-
łów edukacyjnych, poza ucznia-
mi klas szóstych SP i klas trzecich 
gimnazjum, których „reforma pod-
ręcznikowa” jeszcze nie obejmie 
w nadchodzącym roku szkolnym. 
Podręczniki i materiały edukacyjne 
zostaną uczniom wypożyczone przez 
szkolne biblioteki. Muszą być szano-
wane przez użytkowników, gdyż słu-
żyć mają trzem kolejnym rocznikom.

Baza lokalowa gminnych placówek 
oświatowych zapewnia bezpieczeń-
stwo i wygodę uczęszczającym do 
nich dzieciom i młodzieży. W czasie 
wakacji w miarę potrzeb i posiada-
nych środków budżetowych przepro-
wadzone zostały bieżące remonty. 
(RB)

Rok szkolny 2016/2017 Nowe fundusze dla szkół 

Gmina Stary Sącz rozpoczyna stara-
nia o pieniądze z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 2014-2020 na 
realizację projektu edukacyjnego, 
który będzie rozwijał umiejętności 
uczniów potrzebne podczas nauki, 
a potem przydatne w poszukiwaniu 
pracy. 

W ramach konkursu dofinansowanie 
będzie można otrzymać na rozwijanie 
u uczniów umiejętności niezbędnych 
potem na rynku pracy w zakresie przed-
miotów przyrodniczych i matematyki 
oraz kompetencji informatycznych.

Jeśli projekt uda się zrealizować 
wsparcie obejmie również wyposaże-
nie szkół w pomoce dydaktyczne oraz 
sprzęt technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych, a także wyposażenie pra-
cowni w narzędzia do nauczania przed-
miotów przyrodniczych i matematyki.

Realizacja wsparcia w ramach pro-
jektu dokonywana jest na podstawie 
indywidualnie zdiagnozowanego za-
potrzebowania szkół i to szkoły wła-
śnie przeprowadzają i przygotowują 
diagnozę.

Wsparcie będzie mogło objąć m.in. 
realizację dodatkowych zajęć dydak-
tyczno-wyrównawczych, organizację 
kółek zainteresowań, warsztatów, la-
boratoriów i zajęcia pozalekcyjne. 
W zakresie korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych oraz 
rozwijania kompetencji informatycz-
nych program pozwala na zakup po-
mocy dydaktycznych, narzędzi tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnej, 
w tym zapewnienie odpowiedniej infra-
struktury sieciowej i podnoszenie kom-
petencji cyfrowych nauczycieli wszyst-
kich przedmiotów.

Kształtowanie i rozwijanie kom-
petencji cyfrowych uczniów będzie 
obejmowało również naukę bezpie-
czeństwa w cyberprzestrzeni i naukę 
programowania. Jeśli chodzi o progra-
mowanie opracowane mogą być nowe 
scenariusze lekcji, a sztuka programo-
wania będzie szlifowana na szkolnych 
kółkach programistycznych. (red)
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700 kilometrów promocji 
Węgierska sztafeta konna z Wiednia do Starego Sącza

Grupa węgrów pod dowództwem 
byłego wiceburmistrza Dunake-

szi Laszlo zoltana wiezie list do Ma-
rysieńki od króla Jana iii sobieskie-
go, pamiątkową flagę przygotowaną 
specjalnie na 333. rocznicę odsie-
czy wiedeńskiej, którą chcą konnym 
rajdem uczcić i szablę symbolicznie 
przypominającą wiedeńską wiktorię. 
w starym sączu podczas Jarmarku 
pojawić się ma również sam monar-
cha, by spotkać się z królową Marią 
Kazimierą d’arquien. wtajemniczeni 
zarzekają się, że goście wiozą rów-
nież ze sobą słuszny zapas węgrzyna 
i ingrediencyj, z których na Jarmar-
ku przyrządzą gulasz. oczywiście 
węgierski.

Na wiedeńskim wzgórzu zwanym 
Łysą Górą, z którego Jan III Sobieski 
dowodził sprzymierzonymi armiami 
polsko-austriacko-niemieckimi w bi-
twie o Wiedeń przeciwko Turkom, wę-
gierska sztafeta konna spotkała się 
z przedstawicielami władz Starego 
Sącza. W skład 40-osobowej dele-
gacji wchodzili m.in. zastępca burmi-
strza Kazimierz Gizicki, przewodni-

cząca Rady Miejskiej Ewa Zielińska, 
radni i mieszkańcy Gminy Stary Sącz. 
Starosądeczanie wraz z węgierskimi 
przyjaciółmi uczestniczyli w uroczy-
stej mszy św. w kościele pw. św. Jó-
zefa celebrowanej przez ks. Romana 
Krekora - kustosza Sanktuarium Na-
rodowego na Kahlenbergu i przeka-
zali Węgrom wspomnianą flagę.

Zanim Jan III Sobieski zwyciężył Tur-
ków służył na Kahlenbergu do mszy 
świętej w ruinach klasztoru, którą od-
prawił legat papieski. To w tym miej-
scu stoi dziś polska parafia świętego 
Józefa – polska enklawa w Wiedniu. 
W małej zakrystii jest muzeum. Stoi 
tam jedyny w Wiedniu posąg Sobie-
skiego, zgromadzone są herby pol-
skiego rycerstwa i chorągwie polskich 
wojsk. Stamtąd właśnie wyruszyła 
sztafeta żegnana przez starosądecką 
delegację.

Sztafetę prowadzi wielki miłośnik 
koni i jeździectwa, Laszlo Zoltan. Du-
nakeszi jest od blisko półtora wieku 
główną bazą sportu konnego na Wę-
grzech. Dysponuje olbrzymim torem 
wyścigowym (około 100 ha) i staj-

niami z blisko 300 boksami dla koni 
„pełnej krwi”. Podobna sztafeta kon-
na przejechała węgiersko-słowackim 
szlakiem do Starego Sącza w 2007 
r. na uroczystości 750-lecia miasta. 
14 sierpnia starosądeczanie powi-
tają węgierską sztafetę w Lewoczy, 
a wszystkich zapraszamy na spotka-
nie z Węgrami w historycznych stro-
jach 20 sierpnia. Spotkajmy się na 8. 
Starosądeckim Jarmarku Rzemiosła 
na Rynku. (RK)

Pokonają konno niemal 700 km. Ruszyli z Wiednia 28 lipca wzdłuż Dunaju, by odbić na północ w okolicy Ostrzy-
homia. Do Starego Sącza dotrą 20 sierpnia na 8. Starosądecki Jarmark Rzemiosła.
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Brama Beskidu zaprasza

Głównymi celami LSR na 2016–2023, opracowanymi 
przy pomocy mieszkańców są:

– Poprawa atrakcyjności obszaru wzmacniająca powią-
zanie społeczności lokalnej z obszarem.

– Wzmacnianie konkurencyjności gospodarczej obsza-
ru LGD BRAMA BESKIDU.

W ramach LSR LGD Brama Beskidu przewiduje nabory 
w ramach następujących zakresów:

1. Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przed-
siębiorczości w tym np. dotacje na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej oraz rozwój istniejących mikro i małych 
przedsiębiorstw wykorzystujących lokalne zasoby/trady-
cje bądź związane z turystyką, rekreacją, gastronomią.

2. Inwestycje w poprawę istniejącej i rozwój nowej ogól-
nodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury tu-
rystycznej, rekreacyjnej i/lub kulturalnej oraz 
zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej oraz 
ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowe-
go i przyrodniczego obszaru.

3. Projekty grantowe (małe projekty) - kultywo-
wanie tradycji lokalnych, zachowanie tożsamości 
regionalnej, promocja, udostępnianie dziedzic-
twa kulturowego i przyrodniczego obszaru, oferta 
spędzania czasu wolnego, wspieranie inicjatyw 
oddolnych mieszkańców na rzecz aktywizacji i in-
tegracji lokalnej społeczności.

Kto może skorzystać z dofinansowania?
•  osoby fizyczne,
•  osoby prawne,
• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowo-

ści prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność 
prawną, 

• mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa,
• gminy z obszaru LGD.

Planowane nabory wniosków zostaną przeprowa-
dzone na przełomie września/października 2016 r.

Nabory zostaną poprzedzone spotkaniami infor-
macyjno-konsultacyjnymi, które odbędą się:

– 10.08.2016 r – w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Podegrodziu, w godz. od 1000 do 1300,

– 11.08.2016 r – w Urzędzie Gminy w Łącku 
w godz. od 1000 do 1300,

– 12.08.2016 – w Urzędzie Miasta i Gminy Stary 
Sącz w godz. od 1000 do 1300 (spotkanie to będzie 
skierowane w szczególności do osób z grup defa-
woryzowanych, które w LSR zostały sklasyfikowane 
jako osoby długotrwale bezrobotne, młode w wie-
ku do 35 lat, osoby powyżej 50 lat, kobiety, rodziny 
wielodzietne).

Ramowy program spotkań:
• omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność (LSR) LGD Brama Beskidu dla obsza-
ru gmin: Łącko, Stary Sącz i Podegrodzie,

• zasady przyznawania dofinansowania oraz typy 

operacji, które będą miały największe szanse wsparcia 
z budżetu LSR.

Szczegółowe informacje na temat wdrażania LSR, za-
kresu wsparcia czy terminów naborów dostępne są w biu-
rze Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu mieszczącym się 
w Mostkach 86, na stronie: www.bramabeskidu.pl, na 
portalu Facebook a także w miarę możliwości na tabli-
cach informacyjnych oraz w prasie lokalnej.

Zapraszamy na konsultacje i doradztwo. Pracownicy 
Stowarzyszenia Brama Beskidu udzielają bezpłatnego 
doradztwa potencjalnym beneficjentom w siedzibie biura 
od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1500 oraz pod nu-
merem telefonu 18 547 66 80. (red)

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność na lata 2016-2023 w ramach działania LEADER w PROW 2014-2020. Strategia opracowana przez LGD 
Brama Beskiduzostała wybrana w maju jako najlepsza w Małopolsce i ma realizować operacje przyczyniające się 
do rozwoju gmin Łącko, Stary Sącz i Podegrodzie. 
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Pracowite półrocze
W pierwszym półroczu 2016 roku, zgodnie z obraną strategią wnioskowania o fundusze zewnętrzne przez 
Gminę Stary Sącz, skutecznie pozyskano znaczącą ilość środków: ponad 6 milionów złotych. Część z tych 
pieniędzy już wydatkowano, reszta zadań zostanie zrealizowana w najbliższym czasie. Poniżej przedsta-
wiamy zestawienie projektów, na które Gmina Stary Sącz otrzymała dofinansowanie. W planach na dru-
gie półrocze 2016 roku są kolejne, bardzo ambitne plany pozyskiwania kolejnych dofinansowań, w tym 
środków europejskich m.in. na parking dla autokarów Park & Ride oraz przebudowę budynku kulturalno 
– informacyjnego Rynek 5 w Starym Sączu.    

  Budujemy, inwestujemy, modernizujemy, dbamy o pamiątki przeszłości, po to, by Gmina 
Stary Sącz, zachowując swoją wyjątkowość i tożsamość, była dobrym miejscem do życia, 
idealnym rejonem do wypoczynku i przyjazną enklawą dla inwestorów.

W poprzednich latach wysoko zawiesiliśmy sobie poprzeczkę jeśli chodzi o ściąganie do 
Gminy Stary Sącz środków zewnętrznych. Realizacja nowej, unijnej perspektywy budżeto-
wej na lata 2014–2020 ruszyła na dobre. Skorzystają na niej polskie samorządy, które 
są do tego dobrze przygotowane – od strony koncepcyjnej, projektowej, wreszcie budże-
towej. Gmina Stary Sącz dzięki dyscyplinie finansowej jest do tego dobrze przygotowana. 

Pieniądze na nowe inwestycje będziemy pozyskiwać sami, bądź przez Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu, któ-
rego Stary Sącz jest ważnym partnerem.

Działamy wielotorowo nie zaniedbując żadnych aspektów życia, od tych najbardziej podstawowych jak drogi, 
chodniki czy kanalizacja, przez inwestycje w sport i rekreację, aż po bogaty kalendarz wydarzeń i propozycji kul-
turalnych dla mieszkańców i turystów.

 
Na sierpniowej sesji Rada Miejska przyjęła bardzo ważną uchwałę o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz, która jest konieczna do opracowania Gminnego Programu 
Rewitalizacji. Opracowanie takiego programu jest konieczne i pozwoli nam ubiegać się o dofinansowanie pro-
jektów w zakresie rewitalizacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020. W nowej ustawie bardzo duży nacisk położono na partycypację społeczną zarówno na eta-
pie wyznaczania obszarów zdegradowanych, jak również na etapie prac nad programem rewitalizacji. Dziękuję 
mieszkańcom, którzy włączyli się w proces konsultacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Starosądeczan, ruszyliśmy z trzecią edycją budżetu obywatelskiego. Do 
końca sierpnia potrwają konsultacje Regulaminu. Potem przyjdzie czas na zgłaszanie pomysłów. Zachęcamy do 
działania i czekamy na kolejne, ciekawe inicjatywy do końca września.

Jacek Lelek 
– burmistrz  Starego Sącza

Nazwa zadania Dofinansowanie Kwota
Odbudowa dróg po powodzi Wojewoda Małopolski    210 000 zł

Boisko w Mostkach Sejmik Małopolski    224 000 zł

Odbudowa dróg lokalnych Ministerstwo Infrastruktury    750 000 zł

Drogi rolnicze Sejmik Małopolski      47 800 zł

Przebudowa biblioteki w Starym Sączu Ministerstwo Kultury 2 000 000 zł

Małopolskie remizy Sejmik Małopolski, WFOŚIGW      98 070 zł

Ścieżka przyrodnicza na Stawach Regionalny Program Operacyjny 1 260 670 zł

Modernizacja boiska z budową zaplecza w Barcicach Ministerstwo Sportu i Turystyki 1 126 200 zł

Samochód strażacki dla OSP Stary Sącz Regionalny Program Operacyjny 400 000 zł

suma 6 116 740 zł
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460 tys. zł dotacji dla Starego Sącza
460 tys. złotych przyznał Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminie 
Stary Sącz na wymianę nieekologicznych palenisk. 
Pieniądze pochodzą z Programu Ochrony Niskiej 
Emisji (PONE).

W ramach programu WFOŚiGW w Krakowie dofinan-
sowuje demontaż starego paleniska, zakup i montaż 
nowych urządzeń grzewczych wraz z wewnętrzną in-
stalacją c.o. i c.w.u.  Jednak dopiero po podpisaniu 
umowy pomiędzy Gminą Stary Sącz, a Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie możliwe będzie zawieranie umów 
z indywidualnymi wnioskodawcami. 

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie mając na 
względzie możliwości finansowe, oczekiwania sa-
morządów przedstawione na Forum Wójtów, Burmi-
strzów i Prezydentów Małopolski, które odbyło się 
w Zakopanym oraz po przeanalizowaniu złożonych 
wniosków w zakresie Programu PONE na terenie Wo-
jewództwa Małopolskiego podjęła decyzję o utrzy-
maniu dofinansowania w formie dotacji na poziomie 
do 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Największe dofinansowanie otrzymają beneficjen-
ci, którzy podłączą się do sieci geotermalnej lub cie-
płowniczej, a mniejsze ci, którzy wymienią stary ko-
cioł grzewczy na kocioł gazowy lub kocioł węglowy V 
klasy. Maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia 
efektu ekologicznego, w zależności od mocy, dla po-
szczególnych rodzajów zadań wynoszą:

• gdy palenisko jest likwidowane na rzecz podłą-
czenia do geotermii lub m.s.c. wskaźnik wynosi 
750,00 - 830,00 zł/kW, jednak w kwocie nie więk-
szej niż 8 000,00 zł na jeden węzeł cieplny na je-
den budynek jednorodzinny; 

• w przypadku wymiany paleniska węglowego na 
kotłownię gazową wskaźnik wynosi 1 100,00 - 1 
300,00 zł/kW mocy, jednak w kwocie nie większej 
niż 7 500,00 zł na jedno gospodarstwo domowe;

• w przypadku wymiany paleniska węglowego na ko-
tłownię olejową wskaźnik wynosi 760,00 - 840,00 
zł/kW mocy, jednak w kwocie nie większej niż 4 
700,00 zł na jedno gospodarstwo domowe;

• w przypadku wymiany starego paleniska węglowe-
go na kotłownię węglową V klasy wskaźnik wynosi 
620,00 - 650,00 zł/kW mocy, jednak w kwocie nie 
większej niż 4 500,00 zł na jedno gospodarstwo 
domowe;

• w przypadku wymiany paleniska węglowego na ko-
tłownię na biomasę wskaźnik wynosi 1050,00 -   
1150,00 zł/kW, jednak w kwocie nie większej niż 4 
500,00 zł na jedno gospodarstwo domowe;

• przy zastosowaniu ogrzewania elektrycznego 
wskaźnik wynosi 530,00 - 580,00 zł/kW, jednak 
w kwocie nie większej niż 3 400,00 zł na jedno  
gospodarstwo domowe. (red)

1,1 mln złotych dla Gminy Stary Sącz 
Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej modernizację 
obiektów LKS Barciczanki w Barcicach. Ministerialna 
komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Gminy Stary 
Sącz. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansuje ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej modernizację obiek-
tów LKS Barciczanki w Barcicach. Wysokość dofinansowa-
nia to 1 126 200 zł. Wniosek dotyczył budowy boiska ze 
sztuczną nawierzchnią o wymiarach 90x60 m (w miejscu 
boiska treningowego) i budowy nowego budynku zaplecza 
sanitarno-szatniowego. Transza dotacji na ten rok to 240 
tys. zł, na drugi rok 886 200 tys. zł. (WW)

Karta Seniora
Ukończyłeś 60 rok życia? Zgłoś 
się po Ogólnopolską Kartę Se-
niora, która uprawnia do zniżek 
na terenie całej Polski. Ogólno-
polska Karta Seniora uprawnia 
do korzystania ze zniżek na wy-
brane produkty i usługi. Wśród 

partnerów znajdują się m.in: uzdrowiska, ośrodki zdro-
wotno-medyczne jak i kulturalne (kina, teatry, muzea) 
oraz akademie językowe i wiele innych przedsiębiorstw.
 

Obecnie w program zaangażowało się ponad 350 part-
nerów z całej Polski, a liczba użytkowników Ogólnopol-
skiej Karty Seniora wynosi ponad 43 tys. osób. Mieszkań-
cy Miasta i Gminy Stary Sącz mogą uzyskać Ogólnopolską 
Kartę Seniora z dopiskiem Stary Sącz w Powiatowej i Miej-
sko – Gminnej Bibliotece Publicznej im Wiktora Bazielicha 
w Starym Sączu oraz w jej filiach na terenie Gminy Stary 
Sącz natomiast Ogólnopolską Kartę Seniora bez oznacze-
nia nazwy Gminy zgłaszając się osobiście do biura Stowa-
rzyszenia, al. J. Słowackiego 46/30 w Krakowie, tel. 12 
429 37 28, lub wysyłając formularz zgłoszeniowy pocztą 
na adres jw. Szczegółowa lista partnerów Ogólnopolskiej 
Karty Seniora znajduje się na stronie internetowej www.
glosseniora.pl. Karta Seniora jest bezpłatna oraz bezter-
minowa. Regulamin Uczestnika Programu, Formularz zgło-
szeniowy oraz lista firm honorujących Ogólnopolską Kartę 
Seniora można pobrać poniżej lub uzyskać w Powiatowej 
i Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Stary Sączu 
oraz jej filiach na terenie Gminy Stary Sącz. (red)
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Cudowne uzdrowienia za przyczyną 
bł. Kingi w latach 1912-1935 część I

PaWeł GluGla

Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego oraz innymi kościelnymi procedurami, aby uznać daną osobę 
za błogosławiona lub świętą, należy stwierdzić dokonanie cudu za jej wstawiennictwem (przyczyną). Wy-
jątek stanowi śmierć męczeńska danego kandydata na ołtarze. W przeszłości kanonizacja wyglądała ina-
czej niż dziś. W XVIII w. papież Benedykt XIV po prostu wpisał niektórych świętych do martyrologium, a 
wcześniej o uznaniu za świętego decydowały poszczególne chrześcijańskie wspólnoty lokalne (np. miesz-
kańcy Rzymu czy Mediolanu). Stąd też obfity katalog błogosławionych i świętych Kościoła rzymskokato-
lickiego.
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Do wielkich czcicieli Kingi należeli m.in. św. Jadwi-
ga Królowa (kanonizowana dwa lata wcześniej niż 
Kinga), Jan Długosz (który wystosował pierwszy 
apel o wyniesienie na ołtarze założycielki klasz-

toru w Starym Sączu), sławny kaznodzieja Piotr Skarga TJ 
oraz królowie: Zygmunt III Waza, Jan Kazimierz i Michał Ko-
rybut Wiśniowiecki.

Jednak beatyfikacja Kingi ciągle napotykała liczne obiek-
tywne przeszkody: wojny, śmierć osób zaangażowanych 
w tę sprawę, kwestie formalne, perypetie polityczne.

Poniżej podaję w oryginalnym brzmieniu relacje z cudow-
nych uzdrowień za przyczyną św. (wówczas jeszcze błogo-
sławionej) Kingi, które zapisano oficjalnie w dokumentach 
kościelnych.

 
Uzdrowienie Marii Glińskiej ze Starego Sącza

1. Maria Glińska, zamieszkała w Starym Sączu na Pod-
majorzu w r. 1930, mając wtedy 56 lat, przez 7 tygodni była 
ciężko chora, cierpiała silne boleści i nie mogła przyjmować 
żadnego pokarmu, nawet wody. Wnętrzności zamknęły się 
zupełnie, nie wydzielały odchodu przez 3 tygodnie, a usta-
mi wydobywały się wstrętne, przykre dla otoczenia gazy. 
Znajdując się w takim stanie, chora została zaopatrzona 
św. Sakramentami, których udzielił jej ówczesny ks. wika-
ry Józef Kiljan.

Dr Henryk Prinz, lekarz w Starym Sączu, stwierdził u cho-
rej raka (skira) na wątrobie i przyległej jej cewce. Odwiedzał 
ją kilka razy dziennie, zapisywał różne lekarstwa, w końcu 
oznajmił, że nie ma już środków medycznych, które by jej 
pomogły i radził zawieźć ją do szpitala w Nowym Sączu, co 
też zaraz uskuteczniono.

Pan dyrektor szpitala, operator, zbadawszy chorą, oświad-
czył, że jeżeli pragnie żyć, musi się poddać bezzwłocznie 
operacji, lecz sam nie chciał się jej podjąć ze względu na 
brak odpowiednich, niezbędnych do tej ciężkiej operacji, 
przyrządów i drugiego lekarza -pomocnika, więc odesłał p. 
Glińską jak najspieszniej na klinikę do Krakowa.

Tu badało ją powtórnie trzech lekarzy, poczem oznajmili, 
że stan jest beznadziejny, jedynie natychmiastowa opera-
cja może uratować życie. Chora zgodziła się na nią. Gdy już 
leżała na stole operacyjnym, zdjął ją wielki lęk, że nie prze-
trzyma operacji i głośno zawołała na znajdującą się w są-
siednim pokoju p. Szewczykową , która opiekowała się nią, 
prosząc, by ją zawiozła na powrót do Starego Sącza, że woli 
umrzeć w domu. Z wielkim trudem zawleczono ją do auta 
i przywieziono bez operacji do Starego Sącza. Kiedy wynie-
siono ją z auta i położono w domu na łóżku, p. Glińska pod-
niosła obie ręce do góry i zawołała do kilku otaczających ją 
osób: Was wzywam na świadków. Skoro ludzie lekarze mnie 

opuścili, Pan Je-
zus i bł. Kinga 
mnie nie opusz-
czą. Jej do kano-
nizacji potrzeba 
cudu, jeśli mnie 
uzdrowi, ogło-
szę to publicznie. 
Prosiła potem, 
by jej przyniesio-
no wody ze stu-
dzienki bł. Kingi, 
przelanej przez 
kubek, z którego 
B łogos ławiona 
piła za życia i ku 
wielkiemu zdzi-
wieniu otocze-
nia, zebranego 
w dość wielkiej 
liczbie, wypiła 
duszkiem szklan-
kę tej wody i nie 
zwróciła jej. 
Przez całe na-
stępne trzy tygodnie żyła wyłącznie tylko wodą bł. Kingi, bez 
żadnych lekarstw, poczem podawano chorej rosół i inne na-
poje, przyrządzone na wodzie bł. Kingi oraz pomału i potra-
wy. Przyjmowała wszystko i przyszła do zupełnego zdrowia. 
Odtąd mogła pić i jeść wszystko i czuje się całkiem zdrową; 
do dnia dzisiejszego ani razu nie chorowała na nic. P. Mar-
ja Glińska uważa za cud swój powrót do zdrowia, otrzyma-
ny za wstawiennictwem bł. Kingi, co gotowa jest stwierdzić 
przysięgą. Stary Sącz, 20 października 1935 r.

Potwierdzenia prawdziwości relacji
Ks. Józefi Kiljan – starosądecki kapłan stwierdził au-

tentyczność powyższych danych: Prawdziwość powyższe-
go opowiadania stwierdzam własnoręcznym podpisem 
i jeszcze raz dziękuję bł. Kindze, za przywrócone mi zdro-
wie. Prawdą jest, iż w wyżej wymienionym czasie wezwa-
no mię, jako ówczesnego wikariusza w Starym Sączu, do 
p. Marji Glińskiej z posługą duchowną, która ostatkami sił 
przyjęła Św. Sakramenty. Chora robiła wrażenie osoby bar-
dzo wyczerpanej i schorzałej, dlatego byłem wówczas prze-
konanym, że cierpiąca wkrótce pożegna się ze światem. 
Wiadomość o jej szybkiem wyzdrowieniu przyjąłem jako 
zdarzenie niezwykłe. W Żeleźnikowej, 1 listopada 1935 r. 
Ks. Józef Kiljan.
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Sąsiadka Rozalia Szewczykowa - potwierdza prawdzi-
wość cudu: Wyżej opisane zdarzenie potwierdzam jako 
prawdziwe, gdyż przez całą chorobę, jako sąsiadka, opie-
kowałam się chorą, oraz byłam z nią w szpitalu w Nowym 
Sączu, jak i w Krakowie. Stwierdzam to własnoręcznym 
podpisem, a w razie potrzeby gotowa jestem potwierdzić to 
pod przysięgą. Stary Sącz, 21 października 1935 r. Rozalja 
Szewczykowa.

Kierowca Świebocki Jan – stwierdza wożenie chorej na 
leczenie: Niniejszem stwierdzam, iż w roku 1930 woziłem 
WP. Glińską Marję bardzo chorą do Krakowa na operację. 
Po przybyciu do Krakowa udała się chora zaraz do szpita-
la w celu badania. Po upływie jakich dwóch godzin, cho-
rą ulokowano z powrotem w samochodzie i udaliśmy się 
do Starego Sącza. Podczas drogi chora czuła się bardzo 
słaba; nawet obawiałem się, czy chora dojedzie żywa do 
domu. Stwierdzam to własnoręcznym podpisem, a w razie 
potrzeby gotowy jestem stwierdzić to pod przysięgą. Sta-
ry Sącz, 23 października 1935 r. Świebocki Jan, przesięb. 
autobusowy

Córka chorej – Maria Szczepanikowa potwierdza wyda-
rzenia cudu: Jako córka Marji Glińskiej mogę pod przysięgą 
potwierdzić prawdziwość powyższych zeznań, zwłaszcza 
że mieszkam razem z mamą i byłam naocznym świadkiem 
powyższych wydarzeń. Powyższe stwierdzam własnoręcz-
nym podpisem. Stary Sącz, 24 października 1935 r. Marja 
Szczepanikowa

Uzdrowienie Janiny Owsiankowej z Moszczenicy
W roku 1911/1912 Janina, córka Kunegundy Owsianko-

wej, wdowy z Moszczenicy koło Starego Sącza, mająca dwa 
lata, chorowała blisko półtora roku i nie mogła ruszyć ani 
ręką, ani nogą, ani podnieść się o swoich siłach. Upomnia-
na przez sen, strapiona matka udała się z dzieckiem na 
Podmajerz (przedmieście Starego Sącza) do kapliczki bł. 
Kingi. Po modlitwie dała się dziecku napić cudownej wody, 
a naczerpawszy jej do flaszek, udała się do klasztoru i zło-
żyła dziecko na stopniach ołtarza bł. Kingi. Po gorącej mo-
dlitwie wróciła do domu i zrobiła dziecku kąpiel, dolewa-
jąc do wanienki cudownej wody. Po kąpieli dziecko zasnęło, 
dostając, jak nigdy przedtem, rumieńców, a na drugi dzień 
rano po przebudzeniu patrzyło już wesoło i główkę samo 
podnosiło. Kąpiel powtarzano codziennie przez kilka dni, 
a w 4 tygodnie potem już dziecko zaczęło chodzić.

Uzdrowienie Jana Dyska z Nowego Sącza
W roku 1923. Jan Dysek, konduktor z Nowego Sacza, któ-

ry dużo i długo cierpiał na prawą nogę, ofiarowawszy się 
bł. Kindze, przykładał wodę ze studni tej Błogosławionej na 
ranę nogi przez 3 dni i nogę ma zdrową. Prosi SS. Klary-
ski, aby jego list dziękczynny „ogłosiły publicznie w koście-
le, kiedy będzie dużo ludzi, aby wiedzieli, że bł. Kinga leczy 
każdego, kto się do niej o pomoc udaje”.

Uzdrowienie Anny Wąsik z Nowego Sącza
W 1929 r. Anna Wąsik, w wieku około 70 lat, w Nowym 

Sączu, cierpiała przez kilka miesięcy na silne wymioty z po-
wodu raka w żołądku i już była zaopatrzona Św. Sakramen-
tami, spodziewając się pewnej śmierci. Napiła się z wiarą 
i ufnością wody ze źródła bł. Kingi, potem nie miała już żad-
nych boleści, ani razu wymioty już nie wróciły i mogła przyj-
mować wszystkie pokarmy.

Uzdrowienie Marii Kuśnierzowej z Wieżyc
W roku 1931 Marja Kuśnierzowa, gospodyni z Wieżyc 

(Berezów) przez 4 lata była nieudolną po zapaleniu stawów 
u rąk i nóg. W wigilię bł. Kingi zaczęła używać cudownej 
wody ze źródełka i od tego czasu nogi zaczęły przychodzić 
do władzy, ból jej wcale nie dokucza: ręce i nogi dawniej 
zniekształcone, nabierają ludzkiego kształtu, a chód staje 
się szybszy i swobodniejszy.

Uzdrowienie Katarzyny Grotowej z Kościerzyny na 
Pomorzu

W tym samym 1931 r. Katarzyna Grotowa z Kościerzyny 
na Pomorzu, kopiąc w polu na wiosnę 1931 r., uderzyła, się 
drążkiem od kopaczki tak silnie w bok, że z tego powodu 
otworzyła się rana. Leczono ją różnemi środkami, smaro-
wano maścią, lecz nic nie pomagało. W grudniu tegoż roku 
był syn jej Józef w klasztorze w Starym Sączu w odwiedzi-
ny u swej siostry Marji, która tam odbywała próbę zakonną 
i dostał wody bł. Kingi, przelanej przez jej kubek. Gdy wrócił 
do Kościerzyny, matka po kilkakrotnem natarciu ową wodą 
i używaniu jej w jedzeniu, odzyskała zupełnie zdrowie.

Uzdrowienie Elżbiety Szyliniec z Biegonic
W roku 1933 Elżbieta Szyliniec, pochodząca z Biego-

nic koło Starego Sącza, wzięła ze sobą do Ameryki w roku 
1913 wody ze studzienki bł. Kingi, przemywała nią oczy 
i dała jej jednej dziewczynie, którą bolały oczy. Woda oka-
zała się skuteczną: oczy przestały boleć. W roku 1933 pod-
czas kąpieli słonecznej skóra na nogach pozdymała się jej, 
porobiły się rany piekące. Cierpiała wielkie bóle we dnie 
i w nocy, dostała wielkiej gorączki, była jak w ogniu. Różne 
lekarstwa stan tylko pogarszały. Dopiero gdy nogi moczy-
ła w wodzie bł. Kingi przez 3 dni, rany zupełnie się zgoiły. 
„Oby Bóg łaskawy — pisze uleczona powiększył chwałę bł. 
Kingi i sławę na ziemi; oby raczył Ją jak najprędzej wynieść 
na ołtarze do grona Świętych! Proszę to ogłosić publicz-
nie wszystkim wiernymi w miesięcznikach, jakie wychodzą 
w kraju”.

Uzdrowienie Zofii Gorzanowej z Biegonic
W roku 1933, córeczka Anny Gorzanowej z Biegonic, Zo-

fja, przyszła na świat w roku 1925 z choremi oczyma na za-
palenie pryszczycowe. Leczyło ją trzech lekarzy przez dwa 
lata, lecz bez skutku. Matka przywiozła córeczkę do kościo-
ła klasztornego w Starym Sączu i tutaj dano dziecku napić 
się wody ze studzienki bł. Kingi, przelanej przez Jej kubek, 
a relikwiami dotknięto chorych ocząt. Od tego dnia zaczęło 
się robić coraz lepiej dziecku na oczy, a do miesiąca było 
już zupełnie zdrowe i dotąd (1933 r.) nigdy już nie chorowa-
ło na oczy, chociaż jeden z lekarzy orzekł, że dziecko nigdy 
już nie będzie miało zdrowych oczu.

Uzdrowienie siostry Iwony Niepokalanki z Jazłowca
W roku 1934. S. Iwona, Niepokalanka z Jazłowca, cierpia-

ła na ataki wątrobiane, połączone ze strasznemi boleścia-
mi i wymiotami, po których zdawała się kilkakrotnie bliską 
konania. Chora wśród odmawiania nowenny do bł. Kingi 
piła Jej cudowną wodę, przysłaną ze Starego Sącza. Sku-
tek tej wody stwierdzą Dr B. Napiszewska, lekarka szkolna 
w Jazłowcu „Stwierdzam niniejszem, że S. Marja Iwona od 
Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny cierpiała na ciężką 
kamicę wątrobianą. Od 20-go stycznia 1934 roku ataki już 
się nie powtórzyły, chociaż przedtem, pomimo stosowania 
różnych środków choroba nie dawała się usunąć”. (dnia 7 
maja 1935 Przełożona Niepokalanek w Jazłowcu napisała 
SS. Klaryskom w Starym Sączu, że ataki wątrobiane S. Iwo-
ny już się nie powtórzyły). 
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Dwa utwory z 1897 r. 
Franciszka z Woli o Starym Sączu  

Ciekawe i piękne utwory pisał na cześć starosądeckiego grodu oraz Św. Kingi, klasztoru i Sióstr Kla-
rysek niejaki Franciszek z Woli. Poniżej przytaczam dwa jego wiersze, które gloryfikują uroki starosą-
deckiej ziemi, jak i jej najważniejszej dobrodziejki – Św. Kingi. Utwory te pochodzą jeszcze z XIX wieku, 
gdzie bardzo ceniono walory zarówno królowej Kingi, jak i rodzimego grodu i pięknego terenu. Chlu-
bą i wielkim walorem nie tylko historycznym Starego Sącza jest klasztor Sióstr Klarysek. 

PaWeł GluGla

Wspomnienie Starego Sącza
(Piosnka)

Te Karpaty, ta dolina, 
Ukochana to kraina, 

Woda brylant, kwaśne zdroje 
Krzepią chore ciało twoje. 
Nad Popradem Stary Sącz, 
Serca tkliwe razem złącz. 

W górach dusza nie zna cieśni, 
Serce tutaj żyje w pieśni, 
Proste serce u tych ludzi, 

Pamięć raju w tobie budzi. 
W Poprad patrzy Stary Sącz 
Myśli bratnie razem złącz. 

Od Popradu srebrnych zdroi 
Czystszej serce u dziewoi, 
Pełna pierś, różane lica, 
To tatrzańska krasawica. 

W Poprad patrzy Stary Sącz, 
Zycie nasze w jedno złącz. 

W Kingi grodzie klasztor stary 
Dochowuje polskiej wiary, 

Światłem niańczy matek plemię, 
Uczy kochać ojców ziemię. 
Nad Popradem Stary Sącz, 
Pracą duchy w jedno złącz. 

      
        

Klasztor Panien Klarysek 
w Starym Sączu

Sześć wieków burzą przeszło ci nad głową, 
A ty wciąż dumasz sławny Kingi grodzie, 
Chowając dzieje ich w pierś marmurową, 
Stoisz jak świadek zsiwiały w narodzie. 
I czegóż czekasz - aż ziemia zarośnie 
Smętarzem mogił, co ci życie dała? 

Czy może marzysz o zmartwychwstań wiośnie? 
Wtenczas przemówi twarz twa skamieniała? 

Z pozoruś niby senny, martwy, głuchy, 
Lecz w piersi twojej wreją życia fale, 
Bo w grobie twoim żyją białe Duchy, 

Co jak anioły służą Bożej chwale. 
I jako ziemi spragnionej niebiosa 
Dżdże życiodajne zsyłają obficie, 

Tak z ich duchowej pracy płynie rosa, 
Co w duszach ludzkich utrzymuje życie. 

Bo dawać życie jest ich przeznaczeniem, 
Bo tobie żywot pierś królewska dała. (*) 

Muszą przed wnuków świadczyć pokoleniem, 
Ze nie umarła polskich królów chwała. 
Kiedy w dziewczęciu sądeckiej ziemice 

Uwielbisz serce cnoty jaśniejące, 
To dar, co dają Kingi służebnice - 
One dla ducha utrzymują słońce. 

               
Franciszek z Woli

(*) Klasztor ten założyła i wielką liczbą wsi wyposażyła królowa polska św. Kunegunda [Kinga], która tutaj została po-
chowana. Zakonnice utrzymują dziś szkołę panieńską, chód te wsie im odebrane. 

Por. „Zagroda. Pismo dla ludu”, R. 4:1897, nr 9, z 8 maja 1897 r., s. 70
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100 lat temu 
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List ze Starego Sącza

Krytykować łatwo – lecz przyprowadzić myśl jaką do 
skutku nie zdoła wielu! Otóż ja nie zabieram się wcale do 
krytyki, bo do tej mogę być uznanym za niekompetentne-
go – pragnę tylko podnieść z uznaniem troskliwość na-
szego księdza proboszcza, który z mrówczą wytrwałością 
przez lat kilka z drobnych składek uzbierał kilka tysięcy 
koron, i za nie odmalował nasz kościół parafialny. Dzięki 
mu za to!

Atoli jak każda rzecz, tak i odmalowanie naszego kościoła 
ma swoje „ale”, o którem z pewnem rozgoryczeniem roz-
prawiają mieszczanie starosądeccy, mianowicie: 1) że bar-
dzo źle zrobił ksiądz probosz oddając w czasach zaciekłej 
walki Hakaty przeciw narodowości polskiej odmalowanie 
kościoła za drogie pieniądze niemieckim malarzom, pod-
czas kiedy nasi bardzo zdolni malarze cierpią niedostatek 
i szukać muszą chleba za granicą; 2) że niemiaszki wy-
korzystali nie tylko księdza proboszcza, lecz w pierwszym 
rzędzie ofiarodawców, bo wymalowali kościół farbą bar-
dzo lichą, która już teraz ściera się za lada dotknięciem, 
wobec czego jest pewność, że malowanie dolnych części 
kościoła w krótkim czasie na ubraniach parafian wynie-
sionem zostanie, zaś górnej jego części nigdy z prochu 
omiatać nie będzie można; 3) że niemiaszki nie zadowolili 
swą „artystyczną robotą” smaku naszej publiczności, któ-
ra jako ofiarująca datki na ten cel, miała poniekąd prawo 
być wezwaną (przez swoich delegatów) tak do wyboru ma-
lowania jakoteż uzgodnienia roboty – tymczasem ksiądz 
proboszcz wziął cały interes w swoje ręce i dziś wina za 
szwabską fuszerkę spadła wyłącznie na niego.

Na zakończenie pozwolę sobie nadmienić, że wcale ina-
czej postąpił ksiądz proboszcz w Jazowsku. Ten bowiem 
nie szukał „artystów niemców” – lecz odmalowanie ko-
ścioła oddał malarzowi Polakowi z Tarnowa za kwotę 2000 
koron, a jak zapewniają ludzie znający się na malowaniu, 
wykończenie roboty w kościele Jazowskim jest śliczne 
i trwałe – nie jak w Starym Sączu drogie i liche; bo trzeba 
wiedzieć kosztować miało ono miało 7000 koron.

Życząc „Sądeczaninowi” jak najlepszego Rozwoju, bo pi-
smo tego rodzaju jest nam bardzo potrzebne w dzisiej-
szych czasach krytycznych, zostaję z głębokim szacun-
kiem. 

J. 



A to ciekawe...

Nowy nabór
Działający przy Cen-
trum Kultury i Sztuki 
im. Ady Sari – Chór 
gospel  i muzyki 
rozrywkowej w Sta-
rym Sączu ma się 
coraz lepiej i ogłasza 
nowy nabór dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Przesłuchania odbędą się w dniu 

30 sierpnia (wtorek) 
w godz. 1800–2000 

w sali widowisko-
wej starosądeckie-
go Sokoła. Zapra-
szamy wszystkie 
umuz ykalnione 
osoby w każdym 

wieku  zaintereso-
wane śpiewem w do-

borowym towarzystwie. 
(WW)  

6. Harcerskie Poszukiwanie Pierścienia św. Kingi

Strzały z karabinów i wybuchy granatów

tak rozpoczęło się 6. Harcerskie Poszukiwanie Pierścienia 
św. Kingi pod patronatem burmistrza starego sącza Jacka 
Lelka, którego głównym tematem była historia żołnierzy 
niezłomnych z terenów Beskidu sądeckiego, a zwłaszcza 
okolic starego sącza. 

Po zakwaterowaniu patroli harcerskich z Hufca ZHP Nowy 
Sącz oraz gościnnej drużyny 1SDH Leśni ZHR z Barcic orga-
nizatorzy tegorocznego biegu, drużynowy dh pwd Wiesław 
Warcholak i dh pwd Radosław Kubowicz, zaprosili wszyst-
kich zebranych na widowisko historyczno-plenerowe. Wido-
wisko było niepowtarzalną żywą lekcją historii dla patroli 
harcerskich nie tylko w czasie rekonstrukcji plenerowej, ale 
również kolejnego dnia, podczas biegu patrolowego ulicami 
miasta. Uczestnicząca w biegu grupa rekonstrukcyjna, pa-
trolowała ulice i rynek miasta aby napotkane grupy harcerzy 
zaprowadzić na placówkę milicji i przepytać z wiedzy o po-
wojennym antykomunistycznym podziemiu niepodległościo-
wym. Po zrealizowaniu punktów kontrolnych w poszukiwa-
niu pierścienia, patrole uczestniczyły w happeningu na ul. 
Kazimierza Wielkiego. Każdy uczestnik mógł z bliska obej-
rzeć samochód terenowy Gaz 69 i wóz patrolowy Straży Gra-
nicznej oraz dotknąć prawdziwej repliki broni, jaką posługi-
wali się żołnierze niezłomni. Było też stanowisko z wozem 
patrolowym. Funkcjonariusze S.G. podzielili się z wszystki-
mi patrolami wiedzą z zakresu ochrony granicy i służby jaką 
wykonują dla Polski. Zarówno wszystkie etapy biegu jak i wi-
dowisko były podstawą do zdobycia sprawności harcerskich 
„strażnik granicy” w pionie harcerskim i „żołnierz” w pionie 
zuchowym. 

Wydarzenia związane z 6 Harcerskim Poszukiwaniem 
Pierścienia św. Kingi zostały przygotowane zarówno dla 
środowiska harcerskiego jaki i dla starosądeczan, którzy 
w nich licznie uczestniczyli. Było to możliwe dzięki pomocy 

firm oraz ludzi, którym bliski jest harcerski etos uczący mło-
de pokolenia Polaków patriotyzmu, czyli miłości do ojczyzny 
oraz szacunku do tych, którzy walczyli i oddali życie za wol-
ną Polskę. Organizatorzy mają nadzieję, że ta żywa lekcja hi-
storii zapadła głęboko w sercu każdego młodego widza, któ-
ry pamięć i wiedzę historyczną o tamtych czasach będzie 
przekazywać następnym pokoleniem.   

Imprezę udało się zrealizować dzięki pomocy Kamila Ole-
sińskiego z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Żandarmeria 
z Sądecczyzny i Pogórza, Podhalańskiej Grupy Rekonstruk-
cji Historycznych, Zgrupowania Partyzanckiego ,,BŁYSKA-
WICA” im. mjr Józefa Kurasia ,,Ognia”, Stowarzyszenia Re-
konstrukcji Historycznej I Pułku Strzelców Podhalańskich 
z Nowego Sącza, cywilnym rekonstruktorom z terenu Stare-
go Sącza: Przemysława Migacza, Darka Hejmeja z Moszcze-
nicy, Marka Janczaka z Łabowej, uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego w Starym Sączu z klasy o profilu ratowniczym 
oraz harcerzy z 5 NDH Sokoły przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Starym Sączu. 

Bardzo serdecznie dziękujemy grupom rekonstrukcyjnym, 
animatorom, a zwłaszcza Starostwu Powiatowemu w No-
wym Sączu, staroście Markowi Pławiakowi oraz radnemu 
powiatowemu Stanisławowi Dąbrowskiemu, Jackowi Mama-
li z firmy „Naprawa samochodów”, Wojciechowi Kulakowi 
prezesowi Banku Spółdzielczego w Starym Sączu, Marko-
wi Sekule MS Ubezpieczenia, Dariuszowi Ptak z firmy Trafi-
ka Tabak, Zofii i Krzysztofowi Janczura z firmy FHU Miś, Do-
rocie i Wojciechowi Zbozień z Carrefur Expres Stary Sącz, 
firmie PHU Mikulec z Moszczenicy, Ryszardowi Garwolowi 
z firmy 4TECH, cukierni Jeziorek, pracownikom Galerii pod 
Piątką, Annie i Grzegorzowi Baran z firmy Biurowiec, Lucy-
nie Kaweckiej z SHP Rolnik, piekarni Hopek, Pawłowi Jawor 
z firmy Fedex, Andrzejowi Zych z fermy drobiu Gołkowice Dol-
ne, Elżbiecie Bodziony i Zdzisławowi Wojnarowskiemu, dy-
rekcji Szkoły Podstawowej nr 1, Maciejowi Dobrowolskie-
mu z drukarni Edi, Robertowi Batko z firmy Gemini, Policji 
starosądeckiej, Oddziałowi Straży Granicznej, Ochotniczej 
Straży Pożarnej ze Starego Sącza. Organizatorzy składają 
szczególne podziękowania opiekunom patroli i drużynowym 
za wolontariat i poświęcony czas starosądeckiej młodzieży 
podczas 6 Poszukiwania Pierścienia św. Kingi. Ogromne po-
dziękowania za wszelką pomoc adresowane są również do 
wszystkich osób, które nie zostały tutaj wymienione z imie-
nia i nazwiska. (WW)

Starosądecka fraszka

Problem Dołków

Czy w Ameryce czy w Europie,

Zawsze ktoś pod kimś dołki kopie,

Stary Sącz pierwszy wpadł na pomysł,

By na Dołkach budować domy.

adam wkość
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Stary Sącz ma szczęście do ważnych wydarzeń. Diecezjalny Dzień 
Wspólnoty przed Światowymi Dniami Młodzieży w  Krakowie był jed-
nym z nich. Do Starego Sącza przyjechało 12 tysięcy młodych pielgrzy-
mów z  5 kontynentów, a  spotkanie przy ołtarzu papieskim zapadnie 
wszystkim w pamięci na bardzo długo.

Światowe Dni Młodzieży w Starym Sączu

Cały świat przybył 
do Starego Sącza

RaFał KaMIeńSKI

Jak streścić w kilku zdaniach te 
niezwykłe chwile? Jedność, ra-
dość, przyjaźń i poczucie wspól-

noty, przy którym wszystkie proble-
my wydają się małe. Ponadto wedle 
słów Św. Augustyna - „kto śpiewa, 
dwa razy się modli”, czyli mnóstwo 
muzyki. Pozytywną energią, jaką wy-
zwolili młodzi w Starym Sączu pew-
nie można by oświetlić całe miasto 
przez kilka dni. 

Centralną częścią uroczystości 
była Msza Święta, której przewod-
niczył biskup tarnowski Andrzej Jeż, 
a koncelebrowało ją 17 biskupów 
i niemal 500 duchownych z każdego 
zakątka świata. Ordynariusz diece-
zji tarnowskiej witając pielgrzymów 
w miejscu, w którym 17 lat temu, św. 
Jan Paweł II odprawił Mszę św. po-
zdrowił ich w kilku językach.

W homilii tarnowski biskup przy-
pomniał, że świat chrześcijański to 
wspólnota 2 miliardów 400 mln wy-
znawców, w tym 1 miliard 200 mln 
katolików. – Jesteśmy braćmi i sio-
strami w wierze, a każda świątynia, 
niezależnie w jakiej części świata się 
znajduje, jest domem tego samego 
Boga, Tam zawsze możemy powie-
dzieć, iż jesteśmy u siebie – mówił 
bp Andrzej Jeż. – Świętujemy radość 
z bycia jedną wspólnotą w Chrystu-
sie. Czujemy się mocni, czujemy oca-
leni, bo orzeźwia nas strumień jego 
łaski – mówił biskup Andrzej Jeż 
w homilii tłumaczonej na kilka języ-
ków. – Nie jesteśmy osamotnieni 
idąc przez życie. Nieście tę radość 
i przekazujcie ją rówieśnikom na ca-
łym świecie. Bądźcie zwiastunami 
tego, co dobre i trwałe.

Po homilii młodzi odnowili przyrze-
czenia chrzcielne. Później, po krót-

kim oddechu rozpoczął się festiwal 
młodych. Na scenie obok ołtarza za-
prezentowały się wszystkie grupy na-
rodowe, które przyjechały do diecezji 
tarnowskiej i na spotkanie do Stare-
go Sącza. Naprawdę było na co popa-
trzeć, a najlepiej dołączyć do wspól-
nej zabawy.

Najliczniejszą grupę w diecezji tar-
nowskiej stanowili goście z Fran-
cji i Włoch. Stary Sącz w tygodniu 
poprzedzającym Diecezjalny Dzień 
Wspólnoty przyjął właśnie pielgrzy-
mów z Italii. Ponadto do diecezji 
przyjechali młodzi m.in. z: Norwegii, 
Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec, Au-
strii, Czech, Peru, Boliwii, Republiki 
Środkowoafrykańskiej, Konga, Cza-
du, Chile, Sudanu, Rwandy i Korei 
Południowej. Młodzież podczas kilku-
dniowego pobytu poznawała region, 
oglądając wszystko, co warte jest 
zobaczenia, a na koniec wspólnie 
„nabierała ducha” w Starym Sączu 
przed spotkaniem z papieżem Fran-
ciszkiem w Krakowie.

Kilkuset wolontariuszy czuwało ra-
zem ze służbami mundurowymi nad 
bezpieczeństwem i godnym pobytem 
pielgrzymów w Starym Sączu. Gmi-
na Stary Sącz będąc gospodarzem 
tej potężnej imprezy siłą rzeczy ją 
współorganizowała.

– To niesamowite, że mogliśmy 
w tym uczestniczyć, że Stary Sącz 
mógł gościć tylu młodych – cieszył 
się Jacek Lelek burmistrz Stare-
go Sącza. – Razem z  nimi pozytyw-
ny, radosny przekaz pójdzie w świat, 
przekaz o gościnnym Starym Sączu, 
pięknej Małopolsce i otwartej i przy-
jaznej Polsce. Cieszę się, że jako 
gmina, jako miasto i jako mieszkań-
cy zdaliśmy egzamin z organizacji 
i z gościnności. Nie zanotowaliśmy 
żadnego, nawet małego incydentu.
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Dzięki otrzymanej ministerialnej do-
tacji tegoroczna Pannonica będzie 

rekordowa pod wieloma względami (za-
pewne także pod względem frekwen-
cji). Mimo tego festiwal nadal zacho-
wuje swój wyjątkowy, prawie rodzinny 
charakter. Cały czas Pannonica broni 
się przed komercją i daje szansę nie 
tylko i wyłącznie na szaloną zabawę, 
ale też relaks a nawet wyciszenie, je-
śli tylko ktoś tego potrzebuje. Festiwal 
Pannonica to nie kolejny, masowy wie-
losettysięczny tłum ale stosunkowo ka-
meralne miejsce spotkań, które można 
porównać do zachodnich, „kultowych” 
festiwali europejskich takich jak ir-
landzki Doolin Folk Festival, gdzie każ-
dy może poczuć się wyjątkowo. 

Jednak i tak dla większości festiwa-
lowiczów, Pannonica to przede wszyst-
kim dobra muzyka i zabawa. Ogień, 
energia, radość, świetna zabawa, ma-
gia, trąbki, Bałkany, Serbia, relaks i luz 

– to 10 najczęściej wskazywanych sko-
jarzeń z festiwalem na podstawie prze-
prowadzonej ankiety. W tym roku bę-
dzie podobnie. Na wszystkich będzie 
czekać zabawa pod gołym niebem 
przy rytmach z Serbii, Macedonii, Ru-
munii, Węgier, Czech, Słowacji i Pol-
ski. Od samego początku wizytówką 
festiwalu są bałkańskie orkiestry we-
selno-pogrzebowe rodem z filmów Ku-
sturicy. Nie jest więc przypadkiem, że 
w tym roku Barcice ugoszczą legendę 
festiwalu w Guczy i obecnie najbardziej 
uznanego serbskiego mistrza trąbki 
Dejana Petrovića, który przywiezie ze 
sobą cały 12. osobowy skład – Dejan 
Petrović Big Band. Wystąpią w piątek 
i będzie to pierwszy taki występ w Pol-
sce. Natomiast w sobotę zagrają do-
brze znani w Polsce rumuńscy muzycy 
Mahala Rai Banda. Światowa karie-
ra Mahali rozpoczęła się od kultowego 
kawałka Mahalageasca, który został 

użyty w ścieżce dźwiękowej do holly-
wodzkiego przeboju kinowego „Borat”. 
Trzecia muzyczna gwiazda tegorocznej 
edycji to Dzambo Agusevi Orkestar 
z Macedonii, któremu przypadnie rola 
gwiazdy czwartkowego wieczoru. Mały, 
piekielnie utalentowany Dzambo zo-
stał okrzyknięty cudownym dzieckiem 
trąbki. Dziś, wraz ze swoim zespołem, 
świeci trumfy w całej Europie. Zaś Di-
kanda wystąpi na Pannonice również 
w sobotę, po raz drugi, po trzyletniej 
przerwie. Tak zdecydowała festiwalowa 
publiczność.

Pozostali tegoroczni wykonawcy to 
dwa cygańskie zespoły Parno Graszt 
(piątek) z Węgier i Terne Chave (so-
bota) z Czech, które należą do najbar-
dziej cenionych kapel romskich i stylu 
roma-fusion w całej środkowo-wschod-
niej Europie. Wystąpi też bardzo cie-
kawy słowacki Balkansambel (sobo-
ta) specjalizujący się w etno folkowym, 

Na północ od serbskiej Guczy
Tego lata najbardziej gorącym miejscem na północ od serbskiego miasta muzyki – Guczy będą nasze Barci-
ce. To tutaj tradycyjnie już w ostatni tydzień sierpnia odbędzie się multietniczne świętowanie. Barciczanie 
mogą być dumni, gdyż będą gospodarzami najważniejszego festiwalu kultury bałkańskiej i węgierskiej w 
Polsce i prawdopodobnie najgorętszej trzydniowej imprezy tego lata na północ od Dunaju. W tym roku, na 
scenie zbudowanej w szczerym polu w nadpopradzkich Barcicach przez trzy dni, od czwartku do soboty, 
wystąpią prawdziwe gwiazdy, m.in. Mahala Rai Banda z Rumunii, Dejan Petrović Big Band z Serbii, węgier-
ski Parno Graszt i polska Dikanda. Takiej eksplozji muzyki połączonej z potężną dawki pozytywnej energii 
nie można przegapić.

WOJCIeCH WalISZeWSKI

4. PANNONICA FOLK FESTIVAL, 25–27 sierpnia 2016
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bałkańskim repertuarze we własnych 
aranżacjach. Podobny, przekrojowy re-
pertuar z całego obszaru Pannonii, aż 
po jej południowe i wschodnie kresy, 
zagrają weterani polskiej sceny folko-
wej, czyli Chudoba (piątek) i Sharena 
(czwartek). Z kolei nowoczesne, klubo-
we brzmienia Balkanscream spodoba-
ją się wszystkim, którzy od festiwalu 
oczekują przede wszystkim energetycz-
nej, tanecznej zabawy. Koncerty roz-
poczną się od godz. 1830 w czwartek i 
piatek, a w sobotę już od godz. 1730.

Dla wszystkich, którzy poczują niedo-
syt wieczornych koncertów, organizato-
rzy rokrocznie w czwartek organizują 
energetyczną, bałkańską potańcówkę, 
czyli GuczoDisko w stodole. Zaś dla ki-
nomaniaków przewidziano nocne po-
kazy filmowe. Cała wioska festiwalowa 
będzie tętnić życiem poza wieczornymi 
koncertami. Przez cały dzień odbywać 
się będą liczne warsztaty dla dorosłych 
i dzieci, wycieczki, gry terenowe, posia-
dy i biesiady. Podczas festiwalu promo-
wana jest idea Slow Food i Slow Life 
oraz szacunek dla natury. Festiwal cały 
czas jest przyjazny dla rodzin z małymi 
dziećmi (ciche pole namiotowe, wydzie-
lona strefa pod sceną, animacje dla 
dzieci). Dla zmotoryzowanych dostępny 
będzie też parking.

– Fenomen Festiwalu Pannonica po-
lega na tym, że to festiwal celowo usy-
tuowany na uboczu, za to pełen bałkań-
skiej, węgierskiej i cygańskiej muzyki, 
przyjaźni i pozytywnej energii albo jak 
twierdzą niektórzy „magii”. Trudno jed-
nym zdaniem zdefiniować ten feno-
men. Myślę, że w naszym wypadku 
nie chodzi o jakiś dominujący czynnik, 
a raczej miksturę, która składa się na 
zrównoważone i smaczne danie mu-
zyczne. Porównując Pannonikę do le-
cza: niby proste, mało skomplikowane 
danie tzw. ”jednogarnkowe” a w zależ-
ności od proporcji i dopasowania uży-
tych składników albo smakuje, albo nie 
smakuje. Po prostu. – podkreśla Woj-
ciech Knapik, główny organizator i po-
mysłodawca festiwalu. 

Karnety na festiwal, w cenie od 85 zł 
można zakupić tylko do 20 VIII, na stro-
nie https://ekobilet.pl/ckis oraz w in-
formacji turystycznej w Starym Sączu. 
Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą 
cieszyć się ze zniżki 30%. Podczas 
trwania festiwalu, w kasie będą do-
stępne tylko bilety dzienne: na czwar-
tek – 25 zł, piątek – 40 zł i sobotę – 
55 zł. 

Uwaga: Dzieci do 140 cm wzrostu 
przebywające w wiosce festiwalowej 
pod opieką osoby dorosłej nie potrze-
bują karnetu.

A to ciekawe...

Wiedeń w Barcicach
Jeden z najwybitniejszych polskich plakacistów, Leszek Wiśniewski, 
ilustrator m.in. The New York Timesa czy Newsweeka, zaprojektował 
plakat 4. edycji Pannonica Folk Festival. Tegoroczna Pannonica odbę-

dzie się w dniach 25-27 sierpnia w Barcicach. 

Leszek Wiśniewski to wybitny polski ilu-
strator, malarz, plakacista. Urodzo-

ny w 1953 roku, w Poznaniu, gdzie 
również ukończył Akademię Sztuk 
Pięknych. Jego plakaty zapowiada-
ły jedne z największych wydarzeń 
kulturalnych w Europie. Współpra-
cował m.in. z The New York Times, 

Playboy, Newsweek, Penthouse, 
czy Trend Magazine. Od początku lat 

80-tych mieszka i tworzy we Wiedniu. 
(WW)

Pannonica w świecie
Od czterech lat w Internecie, pra-
sie i radiu nie brakuje pozytywnych 
komentarzy dotyczących festiwalu 
Pannonica. Poniżej przedstawiamy 
kilka najciekawszych.

Festiwal w szczerym polu, jak szcze-
rość napotkanych w Barcicach w te 
sierpniowe dni ludzi. Dawno nie wi-
działem tylu uśmiechniętych twarzy 
– ludziska promieniały pozytywną 
energią, od której robiło się cieplej na 
serduchu – bardziej niż od słoneczne-
go kółka "przyszpilonego do makatki 
nieba". Młodzi autostopowicze, wy-
trawni podróżnicy, seniorzy z poczu-
ciem humoru, całe rodziny z dziecia-
kami, domorośli muzycy – i z gitarą, 
i z ukulele, z wszelkiej maści bębenka-
mi i instrumentami "skrzypcopodob-
nymi". [...] Cudowne spotkania z tu-
bylcami i tambylcami, które pomogły 
przypomnieć sobie o marzeniach. Ten 
entuzjazm wolontariuszy, rozmówki 
polsko-polskie w kolejce do pryszni-
ca, delikatny zapach regionalnego ja-
dła unoszący się od fantazyjnie ude-
korowanych stoisk. Kto chciał, wcinał 
pyszności i darł japę (kolejność przy-
padkowa) o rzut beretem od swojego 
namiotu, spijał pianę z kufli podczas 
guczodisko w stodole, mógł wziąć 
udział w warsztatach albo wybrać się 
podczas górskiego spaceru na plat-
formę widokową. Entuzjaści dobrej 
zabawy bratali się przy kielonku z ar-
tystami, także tymi, którzy dopiero 
co wysiedli z mikrobusu i już: „Żiveli! 
Na zdrowie!” A zespoły… mistrzostwo 

świata! – niektóre w swojej kategorii 
wręcz dosłownie, jak chłopaki z ban-
du, który zdobył najwyższe laury pod-
czas kultowego festiwalu w serbskiej 
Guczy.[…] Kto był, ten wie! Trawestu-
jąc nieco Witoldo: Koniec i trąba – kto 
doświadczył, wie że „bomba”! Hvala 
lepo! Lech Kotwicz, Bielsko Biała. 

Serbowie, Romowie, Polacy i kil-
ka innych nacji, przedział wiekowy 
0-80. Wytatuowane dziewczyny z kol-
czykami w różnych dziwnych miej-
scach i przemiłe panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Dużo dzieci, psy a do 
tego majestatycznie przechadzające 
się konie … Wokół słychać „proszę, 
„dziękuję”, „przepraszam”, „czy mogę 
w czymś pomóc”. Wszyscy są mili 
i uśmiechnięci, życzliwi sobie i całe-
mu światu … To nie jest opis Arkadii – 
krainy szczęśliwości, to nie fragment 
książki science fiction, to wszystko 
działo się naprawdę. Tak było w Bar-
cicach Dolnych koło Starego Sącza, 
nad Popradem. (www.muzyczny-kra-
kow.eu)

Artyści, którzy występują na barcic-
kiej scenie wykrzeszą z Ciebie takie 
pokłady czystej energii, o które ni-
gdy byś siebie nie podejrzewał. Z wio-
ski festiwalowej nie będziesz chciał 
wyjść, bo któż chciałby opuszczać 
raj? Wyobraź sobie trzy dni w górach, 
w bezpiecznym miejscu gdzie ludzie 
są życzliwi, jedzenie pyszne, las prze-
krzykuje się z rzeką, muzyka wpra-
wia w drganie i podobno nawet koma-
ry przez te trzy dni karmią się rakiją 
miast krwią. (szyjnia.blogspot.com)

lipiec – sierpień  2016 19



XXV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Rybniku 

Złote Pasmo po raz drugi

Miejska Orkiestra Stary Sącz, działająca przy starosądeckim Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, odniosła 
kolejny, wielki sukces. W tym roku podczas jubileuszowego Festiwalu w Rybniku zdobyła drugi raz z rzędu 
Złote Pasmo otrzymując rekordową ilość 89.3 punktów i tym samym pokonując 23 inne orkiestry z całej Eu-
ropy. Dodatkowym wyróżnieniem było przyznanie indywidualnej nagrody za najlepszą partię wokalną Mar-
tynie Kalecie – znanej starosądeckiej publiczności z wielu koncertów.

Tegoroczny festiwal był pod wielo-
ma względami rekordowy. Organi-
zatorzy zaprosili najlepsze orkie-

stry i wielu laureatów z lat poprzednich. 
Publiczność miała okazję posłuchać 
i obejrzeć pokazy artystyczne zespołów 
m.in. z Turcji, Rumunii, Włoch, Grecji, 
Litwy, Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy, 
Krakowa, Starego Sącza, Poddębic, 
Czerwionki-Leszczyn, Raciborza, Ryb-
nika. Hejnał Międzynarodowego Festi-
walu Orkiestr Dętych „Złota Lira” au-
torstwa kompozytora Józefa Szwedy, 
zabrzmiał po raz pierwszy na rybnickim 
rynku w 1992 roku. Od pierwszych edy-
cji festiwal zaznaczył swój ponadlokal-
ny charakter. W sumie odbyło się blisko 
650 koncertów, a imprezy festiwalowe 
obejrzało około 75.000 widzów.

W imieniu Orkiestry, Złote Pasmo 
podczas uroczystej gali odebrali dy-
rektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady 
Sari w Starym Sączu Wojciech Knapik 
oraz jedna z najmłodszych członkiń or-
kiestry Ula Majda. Radość z przyznanej 
nagrody była nie do opisania. – Emo-
cje w tym roku były ogromne. Wie-
dzieliśmy, że tym razem musieliśmy 

zmierzyć się z najlepszymi orkiestra-
mi, które zostały zaproszone na jubile-
uszową edycję i które w przeszłości wy-
grywały grand prix czyli Złotą Lirę. Nie 
chcieliśmy odstawać. Wszyscy praco-
wali bardzo intensywnie, aby w tym wy-
śmienitym gronie wypaść jak najlepiej. 
I udało się. Orkiestra zagrała bardzo 
dobrze. Swoim występem potwierdziła, 
że była godna zaproszenia na tą jubile-
uszową Złotą Lirę, poprawiając swoją 
punktację w porównaniu z poprzednim 
rokiem aż o 7 punktów, co jest niesa-
mowitym sukcesem. Jestem bardzo 
dumny z mojej orkiestry. Stary Sącz 
może być tak samo dumny ze swojej 
orkiestry, która bardzo godnie repre-
zentowała Gminę na tym prestiżowym 
konkursie. Mogę z pełną odpowiedzial-
nością potwierdzić, że nasza orkiestra 
należy do najlepszych orkiestr dętych 
nie tylko w Małopolsce. Swoją posta-
wą orkiestra zasłużyła na otrzymane 
w Rybniku wyróżnienie. Warto tutaj 
dodać, że nasza wokalistka, Martyna 
Kaleta, powtórzyła swój sukces z po-
przedniego roku i wygrała konkurs 
w kategorii wokalu. Dla nas był to naj-
większy sukces i będziemy dalej starać 

się reprezentować Stary Sącz jak naj-
lepiej w kraju, jak i na wyjazdach za-
granicznych. Niebawem będziemy grać 
na międzynarodowym festiwalu w Pite-
sti w Rumunii. Zaproszenie dostaliśmy 
jako nagrodę za otrzymane w Rybniku 
w tym roku Złote Pasmo. Bardzo sie 
cieszymy na ten wyjazd – wspomina 
festiwalowe emocje Georg Weiss, dy-
rektor Orkiestry. 

Dla wszystkich lubiących dobrą mu-
zykę w wykonaniu Miejskiej Orkeistry 
Stary Sącz mamy dobrą wiadomość. 
22 października o godz. 1900 w Sokole 
odbędzie się niezwykły koncert jesien-
ny. Orkiestra jest już w trakcie przy-
gotowania nowego programu. Orkie-
stra zaprezentuje dwa koncerty: jeden 
na klarnet, a drugi na saksofon, które 
będą interpretować członkowie Orkie-
stry – Honorata Opyd i Slawek Drzyzga, 
a na saksofonie Aneta Baziak. W dru-
giej części Orkeistra zagra dwa premie-
rowe utwory: Titanic i Subbterra. Nie 
zabraknie również utworów w wykona-
niu tegorocznej zwyciężczyni  – Marty-
ny Kalety. Bilety można już nabyć w ka-
sie kina oraz przez Internet. (WW)

20 lipiec – sierpień  2016           

wyDarzenia

fo
t. 

AR
ch

IW
uM

 o
RK

EI
St

RY



lipiec – sierpień  2016 21



Atutem naszej sądeckiej 
krainy są kompleksy le-

śne (Popradzki Park Kra-
jobrazowy). Przemierzając 
góry można zobaczyć i po-
znać dominujące tu lasy 
świerkowe, jodłowe oraz bu-
kowe. Tutejsze lasy obfitu-
ją w szereg gatunków grzy-
bów. Najczęściej spotykane 
to: borowik szlachetny, pod-
grzybki zajączki czy maśla-
ki zwyczajne. 

Na terenie Barcic, a do-
kładnie na Woli Krogulec-
kiej, w latach 2014 – 2015  
w okolicznych lasach odda-
no do użytku dwie bardzo 
ciekawe ścieżki edukacyjne 
przeznaczone dla turystów. 
Ukazują one piękno przyrody, eduku-
ją, jednocześnie zachęcając do wyj-
ścia z domu i korzystania z bogactwa 
otaczającej przyrody. 

W 2014 r. powstała ścieżka przy-
rodnicza o wdzięcznej nazwie „Het 
na hore bez skole” czyli gdzieś w górę 
przez kamienie, została utworzona 
na terenie Popradzkiego Parku Kra-
jobrazowego we wschodniej części 
Pasma Jaworzyny Krynickiej, na Woli 
Kroguleckiej w pobliżu siedziby sta-
rosądeckiego oddziału Zespołu Par-
ków Krajobrazowych Województwa 
Małopolskiego. Wytyczona w terenie 
trasa o długości około 3,5 km ma na 
celu ukazanie zwiedzającym bogac-
twa środowiska przyrodniczego gór. 
Na trasie ścieżki wyznaczono osiem 
przystanków w postaci kamiennych 
głazów oraz tablic na początku i koń-
cu ścieżki, które pozwalają na zapo-
znanie się z różnymi gatunkami roślin 
i zwierząt, formami terenu, działalno-
ścią rolniczą i osadnictwem człowie-
ka. Dużym atutem ścieżki jest usy-
tuowanie trasy. Znajduje się bowiem 
na niej wiele atrakcyjnych punktów, 
m.in. Popradzkie Centrum Edukacyj-
ne, Platforma Widokowa na Woli Kro-
guleckiej czy kończący trasę Głęboki 
Jar będący powierzchniowym pomni-
kiem przyrody. Przemierzając ścieżkę, 
oprócz podziwiania wspaniałych wido-
ków można uzupełnić swoja przyrodni-
czą wiedzę. Przejście ścieżką przyrod-

niczą umożliwia bezpośredni kontakt 
z przyrodą, kształtuje przekonania 
o konieczności ochrony przyrody i od-
powiedzialności za stan środowiska.

Ścieżka przyrodnicza jest ogólnie 
dostępna. Istnieje możliwość dotar-
cia do niej od strony Barcic – przy ko-
ściele skręcamy w stronę Woli Kro-
guleckiej, przejeżdżamy most na 
Popradzie, następnie kierujemy się 
w górę krętą drogą, która doprowadzi 
nas do pierwszego przystanku ścieżki 
– siedziby Zespołu Parków Krajobra-
zowych Województwa Małopolskiego. 
Ścieżka oznakowana jest kwadratem 
biało-zielonym

Natomiast rok później oddano do 
użytku ścieżkę przyrodniczo – histo-
ryczną o nieco zagadkowej nazwie 
„Szlakiem Leśnych”. Rozpoczyna się 
ona na Woli Kroguleckiej a następ-
nie grzbietami, poprzez łąki i lasy pro-
wadzi do doliny Popradu. Ścieżka zo-
stała opracowana w celu ukazania 
przyrody malowniczych Barcic wraz 
z okolicznymi wzniesieniami, jedno-
cześnie zwracając uwagę na istotne 
wydarzenia związane z działaniami 
jednostek partyzanckich stacjonują-
cych w tutejszych lasach w czasie II 
wojny światowej i po wojnie w latach 
1945-1955. 

Dojście do ścieżki – z centrum Bar-
cic kierujemy się na Wolę Krogulec-
ką (niebieski szlak turystyczny PTTK 
na Makowicę) po przejściu ok. 3 km 

bez trudu trafiamy na tablicę kieru-
jącą nas do pierwszego przystanku 
mieszczącego się w siedzibie staro-
sądeckiego oddziału Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Mało-
polskiego. Przejście całej trasy zaj-
muje około3,5 godz. W tym czasie po-
konamy dystans 7 km, zaczynając od 
wysokości 550 m n.p.m. a kończąc 
na wysokości około 330 m n.p.m. 
Najwyższe wzniesienie na trasie ma 
700 m n.p.m. Na trasie wyznaczo-
no 10 przystanków z tablicami infor-
macyjnymi. Ścieżka oznakowana jest 
kwadratem biało – czerwonym. Na 
trasie umieszczona jest ławka, skąd 
rozpościeraq się widok na Beskid Wy-
spowy, Stary Sącz oraz Nowy Sącz, 
a w końcowym odcinku (przystanek 
9-10) umiejscowiono wiatę, gdzie 
można swobodnie usiąść, zrelakso-
wać się. Trasa jest ogólnie dostępna, 
przeznaczona zarówno dla wprawio-
nych piechurów jak i miłośników dłuż-
szych, leniwych spacerów. 

Materiały dotyczące opisanych 
ścieżek są dostępnie w wersji elek-
tronicznej do pobrania pod linkiem 
http://www.zpkwm.pl/wydawnictwa.
html oraz w wersji papierowej w sie-
dzibie Zespołu Parków Krajobrazo-
wych Województwa Małopolskiego na 
Woli Kroguleckiej oraz w Punkcie In-
formacji Turystycznej w Starym Są-
czu, Rynek 5. 

Centrum Informacji Turystycznej w Starym Sączu poleca

Pieszo przez barcickie lasy
MaRCIN MaRCZYK
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