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Tradycyjnie czy nowocześnie?
Trudno sobie wyobrazić Wielkanoc bez jajek w postaci kolorowych pisanek, kraszanek czy drapanek. Jajka są również nieodzownym elementem święconek, które wpisują się w tradycję wielkanocną. Tradycję,
która cały czas wygrywa z nowoczesnością.
Przywykliśmy mówić, że jajko to symbol początku, nowego życia, płodności i odradzania się życia w przyrodzie. Tymczasem w symbolice chrześcijańskiej nawiązuje do faktu Zmartwychwstania Pańskiego. Zdobienie jaj wielkanocnych ma długą historię. Praktykowali ten zwyczaj Słowianie już w X wieku,
co potwierdzają archeologiczne znaleziska w okolicach Opola. O Pisankach
wspomina również Wincenty Kadłubek w swojej kronice z XIII wieku.
Pamiętam czasy, kiedy nie było farbek do malowania jajek. Czerwień uzyskiwało się z buraków, a głęboki odcień brązu zapewniały łupiny z cebuli lub
kora dębu. Na zielono jajka pokolorowała jemioła albo zerwana na łące trawa. Ale najważniejsze i tak było samo jajko, które powinno być tradycyjnie pozyskiwane, z dala od nowoczesności i masowego chowu. Kury przebywające
w dobrych warunkach, grzebiąc od wieków w ziemi, żyją po prostu w zgodzie
z naturą i dają zdrową żywność.
I dlatego teraz, kiedy świat się zmienia i o dobre jajko jest coraz trudniej,
wszystkim Czytelnikom składam najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne –
smacznego, zdrowego jajka.
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Rada Miejska w Starym Sączu
32. i 33. sesja Rady Miejskiej

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Front robót wart 11,5 mln zł

Na

XXXIII Sesji Rady Miejskiej burmistrz Jacek
Lelek w sprawozdaniu
poinformował, że trwają, lub za
chwilę się rozpoczną, prace warte
w sumie 11,5 mln zł.
Na dniach wykonawca powinien
wejść z pracami na ośrodek zdrowia w Gołkowicach (2 mln zł). Trwa
przebudowa i rozbudowa kamieniczki przeznaczonej na siedzibę
Ośrodka Pomocy Społecznej (1,12
mln zł) i rozbudowa „Seuchterówki” na potrzeby biblioteki (2,55 mln
zł). Podpisana jest już umowa na
budowę ścieżki przyrodniczej w widłach Dunajca i Popradu (1,4 mln).
W najbliższy poniedziałek rozpocznie się remont boiska Sokoła (900
tys.), a niedługo modernizacja drogi
w Barcicach (Nowa Dzielnica) wraz
z rozbudową kanalizacji i przebudową wodociągu (475 tys. zł). Bardzo zaawansowane są roboty przy
budowie zaplecza sportowego LKS

Wydawca:
Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari w Starym Sączu
33-340 Stary Sącz, Rynek 5
tel. 18 4461641
e-mail: kurier@stary.sacz.pl
NAKŁAD: 1.500 ezgemplarzy
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Barciczanki, a wczoraj rozpoczęła
się tam budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (razem 2,8 mln zł).
Rozstrzygnięto również przetarg na
remont i bieżącą konserwację nawierzchni bitumicznych dróg gminnych (333 tys. zł)
Do złożenia przygotowane są wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie sal gimnastycznych w Gaboniu i Moszczenicy.
Koszt obydwu inwestycji to około
2,3 mln zł.
Rada Miejska wyraziła zgodę na
sprzedaż 1,6 ha gruntu w strefie
aktywności gospodarczej. To oznacza, że jest zainteresowany kolejny
przedsiębiorca, który chce w Starym
Sączu zainwestować. W czwartek
przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego oglądali tereny przy starej oczyszczalni ścieków,
które mają wejść w skład krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Krakowski Park Technologiczny
to instytucja, która zarządza krakow-
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ską Specjalną Strefą Ekonomiczną
i w imieniu Gminy Stary Sącz składała wniosek do Ministerstwa Rozwoju
o objęcie tego terenu SSE. Być może
stanie się to już w czerwcu.
Na starosądecką Strefę Aktywności Gospodarczej udało się już
przygotować przez wykup, scalanie
i zamiany 5,56 ha gruntu. To już pokaźny kapitał pod rozwój działalności gospodarczej. Dzisiaj rajcy miejscy zgodzili się na zakup kolejnych
działek. Pozytywną wstępną kwalifikację przeszedł bowiem wniosek
Gminy Stary Sącz na sfinansowanie
uzbrojenia terenu w starosądeckiej
Strefie Aktywności Gospodarczej.
Tylko 8 samorządom na 30 wniosków z całego województwa udała
się ta sztuka.
Na dzisiejszej sesji Rada Miejska przyjęła szereg uchwał dotyczących reformy edukacji m.in. uchwałę w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą prawo oświatowe i uchwały w sprawie przekształcenia zespołów szkół w szkoły
podstawowe.
Na sesji była obecna sołtys Gabonia Halina Dara, która wygrała wybory uzupełniające do Rady Miejskiej.
Ślubowanie złoży w przyszłym miesiącu i wtedy będzie mogła już brać
udział w sesji jako radna.
Natomiast najważniejsza uchwała podjęta na XXXII Sesji Rady Miejskiej dotyczyła "zielonego światła"
dla złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i realizację
projektu "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz"

Liczba, która cieszy

1969
Tyle rodzin z Gminy Stary Sącz korzysta obecnie z programu Rodzina
500 plus.

INFORMACJE
o szacunkowej wartości 27 mln zł.
– Chcemy dokończyć kanalizację
miasta Starego Sącza – tłumaczył
burmistrz Jacek Lelek. – To rekordowy wniosek, ewentualna dotacja
wyniesie 14 mln złotych, czyli około 52% inwestycji. Gmina dołoży 13
mln zł. To kolejny etap kanalizacji naszej gminy. Wnioskujemy o dotację
na zadanie, na które już mamy pozwolenia na budowę, czyli zachodnią
część Starego Sącza (ul. Piłsudskiego), ul. Żwirki i Wigury, dokończenie kanalizacji na ul. Partyzantów, ul. Bazielicha, kwartał ul. Węgierskiej (na granicy Barcic Dolnych i Starego Sącza)
i brakujące lokalizacje na ul. Dunajcowej.
W kolejnym naborze Gmina Stary Sącz złoży wniosek o dofinansowanie
na budowę kanalizacji Mostek, Moszczenicy i Gołkowic. Na ukończeniu jest
projekt kanalizacji w Mostkach i Moszczenicy Niżnej. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, co powinno nastąpić w II połowie roku, Gmina Stary Sącz będzie występowała o kolejne dofinansowanie. – To duże zadanie, ale mierzymy siły na zamiary – dodał Burmistrz. – Sądeckie Wodociągi odciążyły nas
niejako finansowo, realizując wcześniejsze inwestycje wodno-kanalizacyjne.
Dlatego mamy możliwości i będziemy realizować to sami. Zresztą realizacja
tego zadania przez spółkę odbiłaby się na taryfie.
Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie pożyczki do 500 tys. zł,
która pomoże mieszkańcom sfinansować przyłącza do kanalizacji. Przypomnijmy, że Gmina Stary Sącz wsparła już mieszkańców w tym zakresie kwotą ponad 1,6 mln zł.
Gmina Stary Sącz jest już bliska podpisania umów z wykonawcami, którzy
wygrali przetargi na budowę ścieżki przyrodniczej w widłach Dunajca i Popradu (1 mln 384 tys. zł) i rozbudowy ośrodka zdrowia w Gołkowicach (2 mln
9 tys. zł).
Burmistrz Jacek Lelek w sprawozdaniu poinformował również o złożeniu wniosku przez MPK Nowy Sącz na projekt dotyczący niskoemisyjnego
transportu miejskiego, którego Gmina Stary Sącz jest partnerem odpowiedzialnym za wykonanie miejsca przesiadkowego typu Park nad Ride (Parkuj
i jedź) przy ul. Pod Ogrodami. Projekt ma wartość 7 mln zł. Teraz wniosek
czeka ocena formalna i merytoryczna.
Kolejne pieniądze, które są już pozyskane, to zasługa Centrum Kultury
i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansuje kwotą 180 tys. zł Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Zapowiada się więc bardzo ciekawy festiwal. (red)

Pół miliona złotych
dofinansowania na
termomodernizację
Zespołu Szkół
w Barcicach
Inwestycja będzie kosztowała ponad 1 mln zł, a Gmina Stary Sącz dostała dokładnie 528 778,24 zł dofinansowania na ten cel.
Całość inwestycji w Barcicach to
koszt 1 031 169,53 zł. Termomodernizacja obejmie docieplenie ścian budynków i stropu nad ostatnią kondygnacją. W szczególności dotyczy
to najstarszej części szkoły, powstałej jeszcze w latach 30-tych ubiegłego wieku. Głęboka termomodernizacja obejmie również generalny
remont kotłowni z wymianą pieca na
nowoczesny zespół grzewczy. Szkołę
będą ogrzewać po remoncie dwa kotły o mocy znamionowej 276 kW (138
kW każdy).
Zarząd Województwa Małopolskiego, jako instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020, oceniła merytorycznie
wnioski o dofinansowanie projektów
złożonych w ramach konkursu w działaniu 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2
Głęboka modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej.
W wyniku oceny merytorycznej wynik
pozytywny uzyskało 98 projektów na
łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 161 275 440,43 zł. (red)

P

rzedstawiciele spółki Krakowski Park Technologiczny, zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną, wizytowali tereny przy ul. Wielki Wygon, które mają wejść
w skład strefy.
Rada Miejska w Starym Sączu już w ubiegłym roku w październiku wyraziła zgodę na ustanowienie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej pod nazwą „Krakowski Park Technologiczny”
na działkach gminnych obejmujących około 2 hektary wokół
starej oczyszczalni przy Wielkim Wygonie.
Umożliwi ona potencjalnym przedsiębiorcom, którzy zechcą zainwestować w tym obszarze, na uzyskanie ulg podatkowych. Co ważne dla samorządu, preferencje dla przedsiębiorców dotyczą tylko podatków odprowadzonych do
budżetu państwa, a nie do budżetu gminy.
Specjalna strefa ekonomiczna przeznaczona jest dla
wszystkich firm z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem produkujących wyroby koncesjonowane przez państwo
(m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, produkcja stali). Zezwolenie na działalność w strefie mogą także uzyskać niektóre fir-

my z sektora usług
np: informatyczne, rachunkowości
i księgowości. Uzyskanie
zezwolenia na działalność
w strefie nie jest
uzależnione
od
wielkości firmy, ani
kraju jej pochodzenia. Małe i średnie
przedsiębiorstwa
uzyskują większy poziom pomocy publicznej. Krakowska
specjalna strefa ekonomiczna składa się z 32 podstref znajdujących się na terenie 30 gmin. Obejmuje obecnie obszar
ponad 866 hektarów. Do końca 2016 roku KPT wydał 236
zezwoleń, a przedsiębiorcy zadeklarowali nakłady inwestycyjne na poziomie 4,5 miliarda złotych. Na terenie krakowskiej SSE znajdują się ponad 23 tysiące miejsc pracy. (red)

FOT. UMIG

Stary Sącz coraz bliżej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
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FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

3 miliony dla szkół

Projekt Stowarzyszenia LGD Brama
Beskidu: Nowoczesna szkoła - przepustką do kariery został wybrany do
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014–2020 w ramach 10. Osi Priory-

tetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja
w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
Kwota dofinansowania wyniesie
3 142 730,86 zł, a całkowita wartość
projektu to 3 326 120,86 zł.
Pieniądze będą mogły być przeznaczone na rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji
informatycznych; na rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli, a także na pomoc stypendialną
dla uczniów. (red)

A to ciekawe...

fot. R. KAMIEŃSKI

Halina Dara uzupełni skład Rady Miejskiej
Działaczka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gaboń zdobyła 183 głosy wyborców w Gaboniu.
W Gaboniu (okręg nr 19) w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej
w Starym Sączu startowała Halina Dara
(Gminne Porozumienie Wyborcze) oraz
Jan Świtecki (KWW Jana Świteckiego).
Mieszkańcy Gabonia zdecydowali, że
w Radzie Miejskiej będzie ich reprezentowała obecna pani sołtys. Halina Dara otrzymała 183 głosy, a Jan Świtecki 56. Uprawnionych
do głosowania było 841 osób. Frekwencja była nieco większa niż podczas wyborów sołtysa. Halina Dara jest znana z aktywnej działalności w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Gaboń. Na co dzień pracuje w Bibliotece w Gołkowicach Górnych. Jest członkiem Rady Parafialnej i Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Diecezji Tarnowskiej (oddział w Gaboniu). Działa także w Gminnym
Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (red)

Bezpłatna sterylizacja
zwierząt
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu informuje o dofinansowaniu do sterylizacji zwierząt
dla mieszkańców Gminy Stary Sącz
w 2017 roku w ramach realizacji
Gminnego Programu Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt.
Koszty zabiegów z uwzględnieniem
dopłaty z Gminy Stary Sącz.
• Sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów – bezpłatnie.
• Sterylizacja kotki posiadającej
właściciela – 60 zł, kastracja kota
– 20 zł (zwierzęta, które posiadają
właściciela)
• Sterylizacja suki do 15 kg – 85 zł,
powyżej 15 kg – 65 zł
W ramach realizacji w/w programu
każdy właściciel psa może otrzymać
bezpłatnie adresówkę (metalową zawieszkę na obrożę, w której zapisuje
się nr telefonu lub adres właściciela).
Adresówki można otrzymać w budynku
MZGK w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 26, I piętro pok. nr 6 lub w referacie podatków Urzędu Miejskiego.
Zainteresowane osoby proszone są
o zgłoszenie do pok. nr 6 w budynku
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 26 w celu złożenia wniosku i otrzymania skierowania na zabieg. Uwaga:
W przypadku sterylizacji suki należy dołączyć do wniosku zaświadczenie o aktualnym szczepieniu p/wściekliźnie oraz
o opłaconym podatku od psa (rolnicy
są z podatku zwolnieni). Zgłaszać można się w dni robocze w poniedziałek od
8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od
7.30 do 15.30, tel.: 18 4460064. Środki na dofinansowanie w/w programu są
ograniczone. (red)

1 kwietnia starosądecka delegacja na czele z burmistrzem Jackiem Lelkiem wzięła udział w uroczystościach 40-lecia nadania
praw miejskich węgierskiemu
Dunakeszi.
Na pamiątkę jubileuszu Węgrzy
zostali obdarowani m.in. drzewkiem
lipy, wyhodowanej z nasion lipy św.
Kingi. Oprócz burmistrza w skład
delegacji wchodzili pani Małgorzata
Endres, zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki i sekretarz Gminy Daniel Śmierciak. (red)
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FOT. UMIG

Z wizytą w Dunakeszi

Reforma oświaty w Gminie Stary Sącz

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

W związku z reformą systemu oświaty od 1 września 2017 roku na terenie Gminy Stary Sącz dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Uczniowie klas I–VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły
podstawowej.

W konsekwencji, z dniem 1 września 2017 roku likwiduje się klasy
pierwsze gimnazjum. Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie przeprowadzanej rekrutacji do klasy pierwszej dotychczasowego gimnazjum.
Uczniowie kończący klasę VI będą
kontynuować naukę w klasie VII
ośmioletniej szkoły podstawowej,

a nie, tak jak dotychczas, w klasie
I gimnazjum.
Obecnie na terenie Gminy Stary
Sącz funkcjonuje 8 sześcioletnich
szkół podstawowych, w tym 3 z nich
stanowią zespół z gimnazjami. Do
31 sierpnia 2017 r. wspomniane trzy
gimnazja funkcjonują w zespołach ze
szkołą podstawową a jedno funkcjonuje samodzielnie.
W związku z reformą powstanie 8
szkół podstawowych i będą to szkoły ośmioletnie. W całej Gminie nie
zostanie zlikwidowana żadna z placówek. 3 szkoły podstawowe, które
dotychczas stanowiły zespół z gimnazjum, będą szkołami podstawowymi ośmioletnimi z klasami dotychczasowego gimnazjum. Taki stan będzie
obowiązywał do dnia 31 sierpnia

2019 roku – kiedy to ostatni rocznik
dzieci ukończy gimnazjum. Zgodnie
z podjętą uchwałą Rady Gminy Stary
Sącz z dnia 24 marca 2017 r.:
• z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum w Starym Sączu zostaje
przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.
• Kształcenie w klasie I Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Juliusza
Słowackiego w Starym Sączu
rozpocznie się 1 września 2017
r. dla klas I szkoły podstawowej
dla uczniów należących do obwodu tej szkoły.
• Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu zakończy
działalność z dniem 31 sierpnia
2017 r. (WW)

Barbary Porębskiej – kierownika Zespołu Obsługi
Finansowo–Administracyjnej Szkół w Gminie Stary Sącz
1. Jakie zmiany czekają starosądeckich uczniów w nowym roku szkolnym 2017/18? Czy zmieni się liczba
szkół/klas w następnym roku szkolnym?
Na pewno uczniowie szóstych klas Szkół Podstawowych
z Gabonia, Skrudziny, Moszczenicy, Popowic oraz „Jedynki” w Starym Sączu nie przejdą do Gimnazjum ale
będą kontynuowali naukę w klasie siódmej aż do klasy
ósmej w tej samej szkole. Duża zmiana będzie dotyczyć
uczniów w Starym Sączu, gdyż dla części uczniów zmieni się szkoła. Powstanie nowa Szkoła Podstawowa nr 2 z
przekształcenia obecnego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. Natomiast Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
będzie się mieścić w jednym budynku. Do budynku przy
ul. Kazimierza planujemy przeniesienie Szkoły Muzycznej, która będzie mogła tam mieć własny budynek. Na
pewno na tych zmianach skorzystają sami uczniowie,
gdyż zwiększy się bezpieczeństwo i komfort nauki.
2. Na jakim etapie realizacji jest pomysł burmistrza
Jacka Lelka, aby wszystkie uczące się dzieci miały dostęp do smacznych, zdrowych i niedrogich posiłków w
szkole?
Pomysł stworzenia jednej gminnej kuchni dla wszystkich szkół okazał się już strzałem w dziesiątkę. Smaczne, zdrowe posiłki wpłyną na lepszą kondycję i samopoczucie uczniów.
Nowoczesna, w pełni wyposażona i dostosowana do
wymogów przepisów prawa stołówka znajdująca się w

Przedszkolu na Osiedlu Słonecznym w Starym Sączu
zaczęła swoją działalność tuż po tegorocznych feriach
zimowych. Od połowy lutego w każdej szkole są wydawane ciepłe posiłki (w tym część przygotowywana jeszcze przez firmy zewnętrze). Planuje się, że od 1 września
2017 roku stołówka przygotuje obiady dla wszystkich
uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy
Stary Sącz. Obiady będą wydawane na naczyniach stołowych. Nastąpi koniec z cateringiem, plastikowymi pojemnikami i siecią indywidualnych stołówek. Zainteresowanie rodziców i dzieci obiadami przeszło najśmielsze
oczekiwania. Dzieci jedzą smaczny i zdrowy dwudaniowy
obiad w cenie 3,74 zł (rodzic płaci tyko za „wkład do kotła”). Uczniowie objęci opieką OPS korzystają z obiadów
za darmo. Posiłki te finansuje w 80% budżet państwa, a
w 20% Gmina Stary Sącz.
3. Co się stanie z gimnazjalistami, którzy w trakcie
wdrażania reformy nie przejdą do kolejnej klasy? Czy
czeka ich powrót do podstawówki?
Gimnazjaliści, aby otrzymać świadectwo ukończenia
gimnazjum, muszą się uczyć. Nie będą mieli możliwości powtórzenia gimnazjum, gdyż zostają one likwidowane. Uczniowie obecnych klas I w gimnazjum, którzy nie
otrzymają promocji do następnej klasy zostaną skierowani do klasy siódmej w szkole podstawowej – w obwodzie, do którego są przypisani. Na koniec VIII klasy po
raz drugi otrzymają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. (WW)
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Program „Rodzina 500 plus”

Ś

Rok temu, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18
lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w prawach o świadczenie wychowawcze, wszedł w życie program „Rodzina 500 plus". Na terenie Gminy Stary Sącz w ramach tego programu wydano do tej pory 28 888 świadczeń dla 1969 rodzin.

wiadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje na drugie i kolejne dziecko do ukończenia
przez nie 18. roku życia, niezależnie od dochodów
rodziny. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje tylko w przypadku rodzin, u których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie. Z kolei w przypadku, gdy członkiem rodziny
jest dziecko niepełnosprawne świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200
zł. miesięcznie. Dla rodzin, w których rodzice lub jeden
z rodziców pracuje za granicą lub jest tam w inny sposób aktywny zawodowo droga przyznania 500+ jest trochę dłuższa. Jeśli osoba składająca wniosek lub członek rodziny przebywa za granicą – w kraju UE lub EOG
– gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania
przez tę samą osobę podobnych świadczeń jednocześnie w dwóch państwach EOG/UE. Jeżeli wnioskujemy
o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko,
nie musimy dołączać do wniosku żadnych dodatkowych
dokumentów. Jeżeli wnioskujemy o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, do wniosku dodatkowo musimy dołączyć:
• oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu
niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku 2014,
• oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym w roku 2014,
• dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie
dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. dochód rodziny ustalany jest na podstawie
dochodów osiągniętych w 2014 r. Do programu można
dołączyć w dowolnym momencie. Wnioski na nowy okres
zasiłkowy, tj. 2017/18 będą przyjmowane od 1 sierpnia
2017 r. Jak do tej pory postępowanie w sprawie przyznania świadczenia jest bardzo proste: wystarczy złożyć
wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej. Sprawy związane
z dochodami czy weryfikacją danych osobowych zostaną
sprawdzone online przez pracowników OPS-u. Należy także pamiętać, że w przypadku zmiany sytuacji dochodowej
poczynając od roku 2016, w kwestii np. utraty/zmiany
zatrudnienia, nabycia renty/emerytury należy to zgłosić
przy składaniu wniosku. Wtedy zwykle będą potrzebne
dodatkowe dokumenty potwierdzające takie zmiany.
– Program 500+ cieszy się w naszej gminie dużym
uznaniem. Rodziny doceniają to, że pomoc ta bezpośrednio wspomaga ich budżety domowe. Słowa krytyki dotyczące marnotrawienia tych środków minęły się z prawdą.
Rodziny racjonalnie gospodarują pieniędzmi z programu.
W wielu domach pojawił się nowy, dotychczas nie spoty8 marzec – kwiecień 2017

,

kany element „strategii finansowej” na przyszłość, a dotyczący planowości wydatków. Sporo rodzin, zwłaszcza
tych wielodzietnych, przed wejściem w życie 500+ żyło
„od pierwszego do pierwszego”. Teraz mogą zaplanować
także wyjście na basen dla dzieci, być może także wyjazd wakacyjny. W większości przypadków świadczenie
500+ przeznaczone jest po prostu na zakupy lepszej jakości żywności, ubrań czy obuwia. Program 500+ podnosi standard życia rodziny na przyzwoity poziom, odpowiadający godności ludzkiej – podkreśla Franciszek Tudaj,
dyrektor OPS w Starym Sączu.
Ze względu na braki lokalowe wnioski 500+ jeszcze
w tym roku nadal będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim
w Starym Sączu – budynek w podwórzu. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać osobiście lub elektronicznie za pomocą:
• portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Portal Empatia
(empatia.mrpips.gov.pl),
• ePUAP na elektroniczną platformę usług administracji publicznej (elektroniczna skrzynka podawcza – ESP),
• bankowości elektronicznej,
• Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE-ZUS).
Więcej informacji na temat świadczeń „Rodzina 500
plus” można uzyskać u pracowników OPS w Starym Sączu. Wzorem roku poprzedniego do każdego wniosku będzie dołączony krótki poradnik o tym, jak wypełnić wniosek „w 5 minut”. Zapraszamy wszystkich uprawnionych
rodziców do ubiegania się o świadczenie. (WW)

Stary Sącz

fot. UMIG

– gmina z pierwiastkiem eko

Po inwestycjach w sieć kanalizacyjno-wodociągową,
dofinansowanie przyłączy i dofinansowanie wymiany pieców na bardziej
przyjazne środowisku przyjdzie
czas na kolejne prośrodowiskowe
inwestycje.
Urząd Miejski przedłużył do końca maja termin składania deklaracji o przystąpieniu do projektu mającego na celu pozyskanie pieniędzy,
które zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu i montaż instalacji OZE (odnawialnych źródeł
energii) dla mieszkańców. Na działania związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych (np. fotowoltaika, kolektory słoneczne,
pompy ciepła) możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości do
60% kosztów kwalifikowanych (czyli takich, które podlegają refundacji
z pieniędzy unijnych).
– System instalacji fotowoltaicznej działa tak, że produkując własny

prąd „ze słońca”
przeznacza go przede
wszystkim na
własne potrzeby – tłumaczy
zastępca burmistrza
Kazimierz Gizicki.
– Dopiero gdy
zaspokoimy potrzeby naszego gospodarstwa, energia jest przekazywana do sieci publicznej. Ilość
energii oddanej do sieci zliczana
jest przez tzw. „inteligentny licznik”,
który montowany jest przez zakład
energetyczny. Energia, która nie zostanie zużyta od razu na własne potrzeby wysyłana jest do sieci energetycznej. Traktujemy sieć jako swoisty
„magazyn”. Z kolei w czasie, gdy nasza elektrownia słoneczna nie produkuje energii elektrycznej lub jej
produkcja nie wystarcza do zaspokojenia naszych bieżących potrzeb,
możemy wtedy tę energię bezpłatnie odebrać z „magazynu” w stosunku 0,8 kWh za każdą 1 kWh oddaną do sieci dla instalacji o mocy do
10 kW, lub w stosunku 0,7 kWh za
każdą 1 kWh oddaną do sieci dla
mocy naszej elektrowni słonecznej
powyżej 10 kW i mniejszej niż 40
kW. Podsumowując: będziemy mogli
odebrać z sieci 80% oddanej energii. Standardowy zestaw na budynek

jednorodzinny ma moc 2 lub 3 kW.
Koszt montażu zestawu 1 kW z elektroniką to około 7–8 tys. złotych. Będzie również możliwość dofinansowania montażu paneli słonecznych
do ciepłej wody i pomp ciepła. Przymierzamy się jako gmina do budowy
farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej tuż obok nowej siedziby MZGK,
niedaleko wysypiska śmieci, a wyprodukowana przez nią energia zasili gminne obiekty. Oszczędzimy na
opłatach.
Mieszkańcy Starego Sącza zainteresowani udziałem w projekcie
powinni wypełnić deklarację i dostarczyć ją do Urzędu Miejskiego
w Starym Sączu na Dziennik Podawczy lub do Wydziału Ochrony Środowiska (pok. 11, parter) w godzinach
pracy urzędu. Podpisany i zeskanowany dokument można również przesłać na adres: gmina@stary.sacz.pl
Zapraszamy również do kontaktu z ekodoradcą, który odpowie na
Państwa pytania: tel. 18 446 02 70
wew. 148.
Realizacja programu nastąpi od III
kwartału 2017 r. Ankieta/deklaracja
jest do pobrania na stronie internetowej urzędu miejskiego lub w wersji papierowej w urzędzie miejskim.
O ewentualnym przyznaniu dofinansowania będzie decydować kolejność zgłoszeń w zależności od dostępnej puli pieniędzy. (RKA)
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III Europejski Kongres Ekonomiczny w Krakowie

fot. ARCHIWUM ORGANIZATORA

Krakowskie rozmowy o samorządzie

III

Europejski Kongres Ekonomiczny w Krakowie zgromadził 2000
liderów samorządowych, przedstawicieli administracji państwowej, organizacji pozarządowych, świata nauki
i biznesu z 40 krajów. Na tak prestiżowym wydarzeniu, gdzie rozmawiano o różnych aspektach działania
i przyszłości samorządu, nie mogło
zabraknąć burmistrza Jacka Lelka.

– Żyjemy w świecie, który bardzo
dynamicznie się rozwija, który niesie
ze sobą nowe wyzwania i problemy,
ale także szanse, które należy wykorzystywać – podkreśla burmistrz
Starego Sącza. – Udział w takim kongresie to nie tylko element pracy i rozwoju zawodowego. To także obowiązek poszukiwania coraz to nowych
pomysłów, zdobywania doświadczeń
i poznawania doświadczeń innych
i w miarę możliwości przenoszenia
ich na starosądecki grunt.
Podczas kongresu burmistrz wziął
udział w debacie pt. Czy patriotyzm
lokalny się opłaca? – Patriotyzm lokalny przybiera często groteskowe
formy, ale prawda jest taka, że chodzi
o miłość do swojej lokalnej wspólnoty, małej ojczyzny – mówił burmistrz
Starego Sącza. – Nie jest skierowa10 marzec – kwiecień 2017

ny przeciwko komuś. To wspieranie, a nie konkurowanie, a jeśli jest
już konkurencja, to na zdrowych
zasadach.
Jak relacjonuje dziennik Rzeczpospolita sprawujący patronat medialny nad wydarzeniem, podobne podejście do tematu zaproponował
Francois Decoster, przewodniczący
komisji ds. obywatelstwa, spraw instytucjonalnych i zewnętrznych w Komitecie Regonów Unii Europejskiej. –
Jako Europejczycy wszyscy jesteśmy
lokalnymi patriotami, bo jeśli mówimy
o inwestycjach w transporcie, kulturze czy edukacji, to przede wszystkim
interesują nas realia lokalne. Wiceprezydent Krakowa Katarzyna Król
poruszyła wątek pomocy młodym ludziom, jako przejawu patriotyzmu.
Wskazywał na to również burmistrz
Jacek Lelek. – W Starym Sączu wiele
młodych zdolnych osób marzy o karierze i pracy w wielkich miastach,
a nawet za granicą. To naturalne.
Tam są większe możliwości rozwoju, ale myśląc lokalnie, staramy się
ich zatrzymać, umożliwić założenie
własnej działalności gospodarczej,
bo z doświadczenia wiem, że biznesy wyrosłe lokalnie może i rosną wolniej, nie zawsze stają się krajowe czy

globalne, ale są dużo bardziej związane z daną miejscowością.
Z takiego podejścia zrodziła się zapewne szeroko opisywana i komentowana ostatnio na Sądecczyźnie
idea strefy aktywności gospodarczej
w Starym Sączu i starania o włączenie jej części w krakowską specjalną
strefę ekonomiczną.
Paneliści wskazywali również, że
dobrym sposobem zamanifestowania
patriotyzmu lokalnego jest też promocja miasta czy regionu przez wydarzenia sportowe. Eksperci już dawno uznali to za najtańszą i skuteczną
promocję, do tego bardzo pozytywnie
się kojarzącą.
Stary Sącz również jest aktywny
na tym polu – dość wspomnieć międzynarodowy turniej Sokolika czy
Małopolski Wyścig Górski, a mamy
przecież jeszcze całkiem świeże inicjatywy, jak mistrzostwa w biegu na
nartorolkach na Przehybę czy Bieg
Barana w Skrudzinie.
Miłym akcentem było wręczenie
nagrody specjalnej III Europejskiego
Kongresu Samorządów w Krakowie
kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi. Wyróżnienie wręczali burmistrz Jacek Lelek i wójt gminy Łącko Jan Dziedzina. (RKA)

Uroczystość św. Kingi
w starosądeckiej szkole w 1934 r.
Pięknie obchodzono w dawnych czasach uroczystości związane ze św. Kingą. Również w placówkach
oświatowo-wychowawczych w Starym Sączu. Podniosła uroczystość odbywała się rokrocznie w starosądeckiej szkole. Szkoła ta, jak głosi tradycja, ufundowana była przed wieloma wiekami przez samą
św. Kingę. Nie dziwi więc postawa ówczesnego grona nauczycielskiego, uczennic oraz Sióstr Klarysek,
którzy ofiarnie i godnie organizowali te podniosłe uroczystości. Dla nas, potomnych, pozostawiona relacja z tych uroczystości w 1934 r. przybliża atmosferę i przedwojennego ducha starosądeckiej szkoły.
Paweł Glugla

Poniższa relacja ukazała się w periodyku „Króluj nam
Chryste”, który był dodatkiem dla dzieci do czasopisma
diecezji tarnowskiej „Nasza Sprawa”. Jest to o tyle istotne, że redagowała go Sługa Boża Stefania Łącka, której
proces beatyfikacyjny, miejmy nadzieję, niebawem się
rozpocznie. Była nauczycielką i redaktorką owych czasopism katolickich, przeszła gehennę w hitlerowskim
obozie Auschwitz-Birkenau. Gorąco zachęcam Państwa
do zapoznania się z biografią tej nietuzinkowej, wielkiej
postaci naszej diecezji.

niem, apelując do młodocianych
serc wychowanek, aby wpatrzone
w ideał Bł. Kingi starały się iść Jej
śladami, być szlachetnemi, nigdy
nie splamić honoru szkoły i Imienia Bł. Kingi!
Salę odświętnie przybraną, wypełniły po brzegi szeregi uczennic, wychowanek Zakładu i Sióstr
zakonnych. Nastrój był naprawdę
podniosły, harmonizował z uroczystością chwili.
Program popołudniowy wypełniło przedstawienie p.t. „Święta Kinga” zainicjowane przez Czcigodną
Matkę Ksienią. Treść sztuki wartościowa, ze względu na głęboki moment etyczny, była też miła
i swojska, bo akcja rozgrywa się
w najbliższej okolicy. Młode artystki stanęły na wysokości swego zadania, a cała uroczystość pozostawiła niezatarte wrażenie.
Dzisiaj również nie zapominamy o patronce i założycielce starosądeckiej oświaty. Niech patronuje edukacji
i wychowaniu kolejnych pokoleń mieszkańców starosądeckiego grodu.
Bibliografia: „Króluj nam Chryste”, R. 2:1934, nr 13, s. 4.

W bieżącym roku [1934] dnia 4 marca Zakład nasz,
ufundowany w odległej przeszłości przez Bł. Kingę,
czcił uroczyście rocznicę Jej urodzin. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą, podczas której chór i orkiestra uczennic były czynne. Następnie odbył się poranek
w auli szkolnej o bogatym i urozmaiconym programie,
na którego treść składała się część instrumentalno-wokalna, deklamacja chórowa szkoły ćwiczeń i okolicznościowy referat, opracowany wszechstronnie i głęboko.
Program poranny zakończyła Czcigodna Matka Ksieni, Przełożona Klasztoru, serdecznem przemówie-

Fot. Króluj nam Chryste

Dzień narodzin Bł. Kingi w Starosądeckiej Szkole
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Stary Sącz – raport z inwestycji
Gmina Stary Sącz realizuje na różnych etapach inwestycje warte w sumie 11,5 mln zł. Tak imponujący
front robót to zasługa między innymi skutecznego zabiegania o pieniądze zewnętrzne, ale i dobrej kondycji finansowej starosądeckiego samorządu.

T

rwa przebudowa i rozbudowa kamieniczki przy ul. 11
listopada przeznaczonej na
siedzibę Ośrodka Pomocy
Społecznej (koszt 1,12 mln zł). Budynek wcześniej zajmowała policja.
Remont jest generalny, ze starego
budynku pozostał jedynie szkielet
ścian. Kamienica jest też rozbudowywana, będzie wyposażona w windę. Budynek powinien być oddany
do użytku w sierpniu/wrześniu tego
roku.
W rozbudowywanej na potrzeby
biblioteki PiMGBP w Starym Sączu
„Seuchterówce”(2,55 mln zł) trwają prace przy więźbie dachowej.
Dobudowana przestrzeń to na razie stan surowy otwarty. Dyrektorka biblioteki pani Maria Sosin liczy
na to, że pod koniec roku będzie już
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mogła zaprosić do nowej biblioteki
czytelników i mieszkańców Starego
Sącza.
Podpisana jest już umowa na budowę ścieżki przyrodniczej w widłach Dunajca i Popradu (1,4 mln).
Bogaty świat zwierząt i ptaków żyjących w ekosystemie utworzonym
przez górską rzekę i żwirowe wyrobiska będzie można podglądać
podczas spacerów po specjalnych
pomostach. To kolejny krok w kierunku udostępnienia terenu stawów
mieszkańcom i turystom. Inwestycja uzupełni atrakcje Parku Wodnego „Stawy”.
Rozpoczął się remont boiska Sokoła (900 tys.) Na wyremontowanym
stadionie z nowymi trybunami zagrają już w połowie czerwca zespoły
z całego świata w Turnieju Sokolika
o Puchar Słonecznej Tłoczni. Bardzo
zaawansowane są roboty przy budowie zaplecza sportowego LKS Barciczanki. W ramach tej inwestycji dofinansowanej z Ministerstwa Sportu

fot. R. KAMIEŃSKI

RAFAŁ KAMIEŃSKI

ruszyła już również budowa boiska
ze sztuczną nawierzchnią przy głównej płycie klubowego boiska (koszt
łącznie 2,8 mln zł).
Rozbudowie i przebudowie zostanie poddany ośrodek zdrowia w Gołkowicach (2 mln zł). Inwestycja będzie przeprowadzona tak, że nie
powinna zakłócić funkcjonowania
placówki. Modernizacja czeka drogę
w Barcicach (Nowa Dzielnica). Kompleksowe prace obejmą rozbudowę
kanalizacji i przebudowę wodociągu
(475 tys. zł). Rozstrzygnięto również
przetarg na remont i bieżącą konserwację nawierzchni bitumicznych
dróg gminnych (333 tys. zł).
Sporo nowego dzieje się również
w szeroko komentowanej i oczekiwanej przez przedsiębiorców starosądeckiej Strefie Aktywności
Gospodarczej. Gruntami mocno interesują się inwestorzy. Wszystko
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wskazuje też na to, że Stary Sącz
będzie kolejną gminą, która wejdzie
w skład krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Przedstawiciele
Krakowskiego Parku Technologicznego oglądali już tereny przy starej
oczyszczalni ścieków, które mają
wejść w skład strefy. Krakowski
Park Technologiczny to instytucja,
która zarządza krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną i w imieniu
Gminy Stary Sącz składała wniosek
do Ministerstwa Rozwoju o objęcie
tego terenu Specjalną Strefą Ekonomiczną. Być może stanie się to już
w czerwcu. Na starosądecką Stre-

fę Aktywności Gospodarczej udało się już przygotować przez wykup,
scalanie i zamiany 5,56 ha gruntu.
To już pokaźny kapitał pod rozwój
działalności gospodarczej. Pozytywną wstępną kwalifikację przeszedł
również wniosek Gminy Stary Sącz
na sfinansowanie uzbrojenia terenu
w starosądeckiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Tylko 8 samorządom na 30 wniosków z całego województwa małopolskiego udała się
ta sztuka.
Przed samorządowcami w Starym
Sączu w niedługim czasie jeszcze
jedno, być może największe wyzwa-

nie inwestycyjne – dalsze kanalizowanie miasta i gminy. Stary Sącz
złożył wniosek o dofinansowanie
do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i realizację
projektu "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz"
o szacunkowej wartości aż 27 mln
zł. Chcemy dokończyć kanalizację
miasta Starego Sącza – mówi burmistrz Jacek Lelek. – To rekordowy
wniosek, ewentualna dotacja wyniesie 14 mln złotych. Wnioskujemy
o dotację na zadanie, na które już
mamy pozwolenia na budowę, czyli
zachodnią część Starego Sącza (ul.
Piłsudskiego), ul. Żwirki i Wigury,
dokończenie kanalizacji na ul. Partyzantów, ul. Bazielicha, kwartał ul.
Węgierskiej (na granicy Barcic Dolnych i Starego Sącza) i brakujące
lokalizacje na ul. Dunajcowej. W kolejnym naborze Gmina Stary Sącz
złoży wniosek o dofinansowanie na
budowę kanalizacji Mostek, Moszczenicy i Gołkowic. Na ukończeniu
jest projekt kanalizacji w Mostkach
i Moszczenicy Niżnej. Po uzyskaniu
pozwolenia na budowę, co powinno nastąpić w II połowie roku, Gmina Stary Sącz będzie występowała
o kolejne dofinansowanie.

Kazimierz Gizicki – zastępca burmistrza
Starego Sącza
Każdą większą inwestycję poprzedza żmudna procedura. Czasem od pomysłu do
wejścia na plac budowy mija 1,5–2 lata. Projekty, uzgodnienia, opiniowanie, decyzje
środowiskowe, pozwolenia na budowę, szukanie pieniędzy zewnętrznych, by odciążyć budżet gminy, procedura przetargowa i tak dalej – sama inwestycja to już najczęściej nie jest problem. Dlatego planujemy długofalowo, odpowiednio wcześnie myślimy o kolejnych ruchach. Złożyliśmy dwa wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki na
dofinansowanie budowy sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Gaboniu
i Moszczenicy. Koszt tych sal to odpowiednio 1,2 i 1,1 miliona złotych. Oczywiście na
te obiekty mamy pozwolenie na budowę.
Naszą rolą jest nie tylko budowanie, ale stwarzanie warunków dla inwestycji, które uczynią Stary Sącz jeszcze atrakcyjniejszym. Pierwsza sprawa to nasza strefa aktywności gospodarczej, z którą
wiążemy wielki nadzieje. Jedna duża inwestycja już przy ul. Wielki Wygon powstaje. Na ostatniej sesji Rada Miejska
przeznaczyła 1,6 ha gruntu w strefie do sprzedaży, ponieważ przedsiębiorcy są mocno zainteresowani tematem. Ale
to nie wszystko. Zmieniamy plan zagospodarowania przestrzennego, by umożliwić w Starym Sączu rozwój budownictwa wielorodzinnego czy budowę hotelu na około 50 miejsc noclegowych. To też jest w Starym Sączu potrzebne.
Gmina oczywiście nie będzie tego realizowała, ale przygotuje teren.
Trwa przygotowywanie dokumentacji pod 19 km ścieżek rowerowych w ramach VeloDunajec i EuroVelo 11 z kładką rowerową na Popradzie – myślę, że pozwolenie na budowę to kwestia dwóch–trzech miesięcy. Mamy już projekt
ścieżki w koronach drzew na Górze Parkowej, lada chwila ruszy tam budowa ścieżek biegowych i rowerowych. Inna
kwestia to Gminny Program Rewitalizacji – narzędzie, które pomoże zdobyć dofinansowanie na inne potrzebne inwestycje, jak budowa pełnowymiarowej hali sportowej z trybunami na około 200 miejsc przy szkole podstawowej
w Starym Sączu czy remont i rozbudowa kamienicy, gdzie mieści się „Galeria pod 5”. W najbliższych latach Stary
Sącz jeszcze bardziej się zmieni. Z korzyścią dla mieszkańców i turystów. Przyjazne dla mieszkańców, czyste miasto
H WALISZEWSKI
i gmina, gdzie są miejsca pracy, gdziefomożna
i spędzić czas wolny – tak widzimy Stary Sącz za kilka lat.
t. WOJCIECwypocząć
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39. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, 5–9 lipca 2017

Muzyka z serca Europy
Tegoroczna edycja festiwalu, realizowana przy znaczącym wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poświęcona będzie muzyce Europy Środkowej.
Muzyka sześciu stuleci zabrzmi w mistrzowskich, premierowych wykonaniach solistów i zespołów związanych z repertuarem stanowiącym podwaliny kultury naszego regionu. O programie opowiada prof. dr hab.
Marcin Szelest, dyrektor artystyczny Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.
WOJCIECH WALISZEWSKI
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urozmaicenie programu i barwność
poszczególnych wykonań. Wspólnym
mianownikiem jest natomiast „hasło”
każdej edycji, które wyznacza sposób
doboru tematyki koncertów. W tym
roku będzie to muzyka krajów Europy
Środkowej, muzyka powstała „w sercu Europy”. Klucz doboru artystów
nie jest jednak tak oczywisty. Bywa
rzecz jasna tak, że muzykę czeską
najchętniej i najlepiej wykonują Czesi,
ale bywa i tak, że zachowane w czeskim archiwum kompozycje twórców
austriackich znajdują najlepszego interpretatora w osobie słynnej francuskiej skrzypaczki, której towarzyszy
znakomity szwajcarski klawesynista.
To też wielki atut, pokazuje bowiem,
że „serce Europy” ma żywe połączenia z całą resztą kontynentu!

M

inister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przyznał rekordowy grant w wysokości prawie 180
tys. zł na Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Co dzięki tym dodatkowym środkom uda się zrealizować?
Cieszę się bardzo, że Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej jest doceniany nie tylko przez publiczność,
artystów i krytyków muzycznych, ale
również przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Jest to powód do dumy nie tylko dla mnie, ale
przede wszystkim dla miasta, które szczyci się najstarszym festiwalem muzyki dawnej w Polsce. Każde
wsparcie materialne pozwala na realizację ambitnych planów związanych
z kolejnymi edycjami: na planowanie
bezprecedensowych koncertów, zapraszanie wykonawców zapewniających wysoki poziom artystyczny, ale
też na promocję festiwalu w mediach
docierających do jak najszerszej publiczności. W tegorocznej edycji zdecydowaliśmy się poszerzyć ofertę
o jeszcze jeden koncert, który odbę14 marzec – kwiecień 2017

dzie się późnym wieczorem w sobotę 8 lipca. Na pewno nie oznacza to
stopniowego powrotu do takiej praktyki przez cały czas trwania festiwalu,
mam jednak nadzieję, że weekend bogatszy o takie „dodatkowe” wydarzenie stanie się bardziej atrakcyjny dla
melomanów, którzy chcieliby przyjechać do Starego Sącza i „wchłonąć”
więcej muzyki.
W tym roku na festiwalu pojawią
się zespoły z Węgier, Czech, a także artyści z Francji i Szwajcarii. Czy
w muzyce dawnej można postawić
jakiś wspólny mianownik dla tych
europejskich krajów?
Jak zawsze, w miarę możliwości,
staram się zapraszać do udziału w festiwalu artystów z różnych krajów. Reprezentują oni różną stylistykę wykonawczą, specjalizują się w różnych
rodzajach repertuaru; pamiętajmy,
że przecież „muzyka dawna” to termin niesłychanie pojemny. Ta różnorodność jest wielkim atutem, ponieważ przekłada się bezpośrednio na

To już Pana piąta edycja festiwalowa w Starym Sączu – może to dobry czas na podsumowanie. Jak Pan
ocenia współpracę z Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, festiwalową
widownię i samo miejsce festiwalowe, czyli Stary Sącz?
O Starym Sączu mogę mówić wyłącznie w superlatywach. Wielokrotnie
powtarzałem, i nadal to podtrzymuję,
że jest to miejsce szczególne, o wspaniałej, przychylnej atmosferze, w której wyczuwa się autentyczną dbałość
o podtrzymywanie i rozwój tej tradycji,
jaką po kilku dekadach niewątpliwie
stał się Starosądecki Festiwal Muzyki
Dawnej. Jest to wspólną zasługą nadzwyczaj przychylnych Władz miasta,
niestrudzonej i fantastycznie współpracującej załogi Centrum Kultury
oraz wiernej publiczności, która nigdy
nie zawodzi i zawsze tak gorąco przyjmuje wszystkich artystów. Wszystkim
za tę atmosferę bardzo gorąco dziękuję. Życzyłbym każdemu dyrektorowi artystycznemu takiego miejsca,
takich współpracowników, takiej publiczności i tak komfortowych warunków pracy. Żywię też nadzieję, że ze

swojej strony nie zawiodłem oczekiwań; w dalszym ciągu
będę się starał, aby co roku Stary Sącz stawał się muzycznym sercem Europy.
Prolog festiwalu odbędzie się w Podolińcu na Słowacji.
Dlaczego właśnie to miejsce?
Podoliniec, dzisiaj niepozorne słowackie miasteczko, ma
wielkie znaczenie dla kultury muzycznej naszego regionu.
W XVIII wieku działała tam prężna kapela przy kolegium
pijarskim, będącym ważnym ośrodkiem tego zgromadzenia. Duża część muzykaliów po owej kapeli zachowała się
do dziś. Są to zarówno utwory kompozytorów lokalnych,
działających na miejscu, jak i dzieła twórców włoskich, niemieckich, austriackich i polskich – repertuar o wyraźnie

niedziela, 2 VII 2017, godz. 1900 Podoliniec (SK)
Prolog Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej
Pietas et litterae: muzyka kolegium pijarskiego w Podolińcu
Capella Cracoviensis, dyr. Jan Tomasz Adamus
Ufundowany w roku 1642 przez Stanisława Lubomirskiego klasztor pijarów w Podolińcu szybko stał się znaczącym centrum nauki i kultury. Pijarzy założyli w Podolińcu
kolegium, przy którym działała znacznych rozmiarów kapela muzyczna. Jej bogaty i różnorodny repertuar, w części zachowany do dziś w słowackich archiwach, zawiera zarówno utwory importowane z czołowych ośrodków
centralnej Europy, jak i twórczość lokalnych kompozytorów, wśród których znajdowało się wielu słynnych w XVIII
wieku muzyków. Nieprzypadkowo też kościół parafialny,
w którym odbędzie się koncert (usytuowany na Rynku),
znany jest z kultu św. Kingi (obraz św. Kingi znajduje się
w bocznym ołtarzu).
środa, 5 VII 2017, godz. 1930, kościół św. Elżbiety
Inauguracja Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej
Muzyka osiemnastowiecznej Pragi
Musica Florea (Czechy), kier. art. Marek Štryncl
Wielowątkowe życie muzyczne osiemnastowiecznej Pragi – wystawne utwory kościelne, wczesna symfonika rozbrzmiewająca podczas publicznych koncertów, a nawet
coraz popularniejsza w tym czasie opera – zasługiwałoby
na odrębny cykl koncertów. Wybór dzieł praskich kompozytorów z pierwszej połowy XVIII stulecia wprowadzi nas
w barwny, ale wciąż mało znany świat muzyczny naszej
części kontynentu.

„środkowoeuropejskim” profilu, doskonale odpowiadający
tematyce tegorocznej edycji festiwalu. O ile mi wiadomo,
zabrzmią one współcześnie po raz pierwszy w miejscu, dla
którego były komponowane czy kopiowane i w którym rozbrzmiewały trzysta lat temu. To ważne wydarzenie, na które koniecznie trzeba się wybrać – transport będzie zorganizowany przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari.
Który z koncertów w tym roku koniecznie trzeba będzie
zobaczyć?
To pytanie – bardzo naturalne! – powraca w zbliżonej formie co roku, ale odpowiedź może zawsze być tylko jedna:
każdy, absolutnie każdy. Staram się tak układać program
każdej edycji festiwalu, aby nie było koncertów mniej ważnych czy drugorzędnych. Kiedy planuje się pięć czy sześć
koncertów, każdy musi być na swój sposób ważny, udany i niepowtarzalny. Myślę też, że każdy meloman znajdzie coś dla siebie, bo przecież można wybierać spośród
sześciu stuleci, a mam również nadzieję, że – jak to często bywa – przekona się też do tego, do czego nastawiony był bardziej sceptycznie. Zadaniem artystów jest wciągnąć nas, słuchaczy, w świat, który jest im bliski i sprawić,
byśmy go pojęli i nim się zachwycili. Jestem pewny, że tegoroczni wykonawcy nas nie zawiodą, dlatego zapraszam
wszystkich na wszystkie koncerty.
Dziękuję za rozmowę.

czwartek, 6 VII 2017, godz. 1930, kościół Sióstr Klarysek
Lutnia Bakfarka
István Győri (lutnia) i zespół Tercina (Węgry)
Valentin Bakfark był jednym z najsłynniejszych szesnastowiecznych lutnistów, Węgrem z pochodzenia, który
znaczną część życia spędził na dworach polskich (w Krakowie wydał księgę swoich utworów), a podróżował po
całej Europie. Jego wirtuozeria stała się w Polsce przysłowiowa, a sama postać Bakfarka jest jednym z licznych
więzów łączących kultury obydwu krajów. Utwory Bakfarka w wykonaniu wybitnego lutnisty pojawią się w towarzystwie zespołowej muzyki instrumentalnej pochodzącej
z szesnastowiecznych źródeł węgierskich.
piątek, 7 VII 2017, godz. 1930, kościół św. Elżbiety
Muzyka na dworze biskupim w Kromieryżu
Hélène Schmitt – skrzypce (Francja), Jörg-Andreas
Bötticher – klawesyn (Szwajcaria)
Bogata kolekcja muzykaliów zachowana w czeskim Kromieryżu pochodzi z czasów, kiedy miasto było siedzibą
pochodzącego z Kłodzka biskupa Ołomuńca Carla Liechtensteina-Castelcorna (1624–95). Biskup utrzymywał
jedną z najlepszych w tej części Europy kapel, dla której
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pozyskiwał repertuar z Salzburga, Wiednia i Rzymu. W interpretacji najwybitniejszych specjalistów zabrzmi wirtuozowski repertuar skrzypcowy i klawesynowy z tej kolekcji: muzyka Johanna Heinricha Schmelzera, Heinricha
Ignaza von Bibera, Alessandra Pogliettiego i Georga Muffata, olśniewająca pomysłowością, oryginalnością i najwyższym stopniem wymagań stawianych wykonawcom.

Pod znakiem świętej Kingi
Konkurs związany z patronką Starego Sącza zorganizowały starosądecka Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu.

sobota, 8 VII 2017, godz. 1930, kościół Sióstr Klarysek
Z ksiąg Rorantystów wawelskich
Zespół Męski Gregorianum, dyr. Berenika Jozajtis

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

Kapela Rorantystów, ufundowana przez Zygmunta Starego, przez 250 lat uświetniała codzienną liturgię w katedrze wawelskiej. Bogactwo jej repertuaru, pozyskiwanego z różnych ośrodków Europy i komponowanego przez
dyrygentów i członków kapeli, a zachowanego w postaci kilku zestawów ksiąg głosowych przechowywanych
w archiwum kapituły katedralnej, dopiero w ostatnich latach doczekało się całościowej eksploracji. Zespół Gregorianum, który specjalizuje się w przywracaniu muzyce Rorantystów należnego jej miejsca we współczesnej
kulturze, wykonuje w oryginalnej, dziewięcioosobowej obsadzie szerokie spektrum kompozycji z wawelskich źródeł, ukazując siłę tradycji muzycznej na przestrzeni wieków w tej niezwykłej instytucji.
sobota, 8 VII 2017, godz. 2130, kościół św. Elżbiety
Minnesang średniowiecznej Austrii
Ensemble Unicorn, kier. art. Michael Posch
Jeden z najwybitniejszych zespołów europejskich specjalizujących się w wykonawstwie muzyki średniowiecznej
zaprezentuje program złożony z trzynasto- i czternastowiecznych pieśni pochodzących z terenów Austrii. Były
one tworzone przez szlachetnie urodzonych kompozytorów-poetów, „minnesingerów”, którzy śpiewali je sami
z towarzyszeniem nadwornych instrumentalistów. Wyrafinowane teksty, opiewające dworską miłość przedstawianą w wyidealizowanej postaci, w połączeniu z pełną
ekspresji muzyką doskonale oddają atmosferę życia intelektualnego i artystycznego w arystokratycznych kręgach
środkowej Europy.
niedziela, 9 VII 2017, godz. 1930, kościół św. Elżbiety
Selva morale e spirituale
Harmonia Sacra, kier. art. Marcin Szelest
Wybór z bogatego zbioru muzyki sakralnej Claudia Moteverdiego Selva morale e spirituale w symboliczny sposób podsumowuje festiwal poświęcony muzyce Europy
Środkowej. Kolekcja, wydana drukiem w Wenecji w roku
1641, została przez kompozytora dedykowana Eleonorze
z rodu Gonzagów, małżonce panującego wówczas cesarza Ferdynanda II. Koncert wpisuje się również w światowe obchody 450. rocznicy urodzin Monteverdiego.
Jak co roku 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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Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka, w ramach obchodów
roku św. Kingi. Wzięli w nim udział uczniowie szkół gimnazjalnych ze Starego Sącza, Barcic, Gołkowic i Przysietnicy. Konkurs miał charakter dwuetapowy. Pierwszy etap
odbył się 15 marca w poszczególnych szkołach. Ogółem
do konkursu przystąpiło 28 uczestników.
Zadaniem uczniów było odpowiedzieć na pytanie wylosowane z puli pytań. Gracze, licytując odpowiedzi, zdobywali dodatkowe punkty lub ryzykowali ich utratą. Drużynowo najlepsze okazało się Gimnazjum im. J. Słowackiego
ze Starego Sącza w składzie: Katarzyna Sadowska, Katarzyna Rejowska i Natalia Hojnor. Drugie miejsce zajęła
drużyna z Gimnazjum w Barcicach reprezentowana przez:
Jana Kotarbę, Michała Tomasiaka i Izabelę Olszowską.
Trzecie miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Gołkowicach w składzie: Kacper Gromala, Tomasz Zabrzański
i Małgorzata Zabrzańska.
Druga część konkursu dotyczyła wykonania przez
uczestnika konkursu stroju charakterystycznego dla jednego ze średniowiecznych stanów – chłopstwa, mieszczaństwa, rycerstwa czy osoby duchownej. Młodzież
spisała sie na medal, przybyła w pięknych, samodzielnie wykonanych strojach, przenosząc nas w ten sposób
w epokę średniowiecza. Jury w składzie Danuta Sułkowska, Jolanta Młodkowska-Czech, Helena Domańska i Jolanta Sułkowska uznało, że najlepiej w tej konkurencji
wypadli Krzysztof Ogorzały i Olga Mrowca z Gimnazjum
w Przysietnicy. II miejsce zajęły Zofia Berowska i Kinga
Radzik z Gimnazjum ze Starego Sącza, a trzecia lokata
przypadła Marcinowi Krzakowi z Gimnazjum w Gołkowicach oraz Alicji Pawlik z prywatnego Gimnazjum w Starym Sączu. (WW)

„Ksiądz Tischner to filozof narodowy”

fot.MF

W dniach od 8 do 11 marca br. odbyły się w Starym Sączu kolejne, 11. Dni Księdza Tischnera, których ideą
jest pielęgnowanie pamięci o wybitnym filozofie, który urodził się przed 86 latami w Starym Sączu; rodzina jego ojca wywodzi się z tego miasta, a rodzice zamieszkali tu na stałe w 1970 roku.

D

ni zainaugurował wykład ks.
prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II dra hab. Jarosława Jagiełły pt. „ Józefa Tischnera myślenie o wierze”. Ks. profesor
na wstępie podzielił się swoimi wspomnieniami o ks. Tischnerze: – To był
mój mistrz, zawdzięczam mu wszystko, a wy powinniście być dumni, że
jest waszym rodakiem, gdyż jest to
najwybitniejszy filozof czasów współczesnych, filozof narodowy. Jestem tu
w Starym Sączu po raz pierwszy i jestem zachwycony – mówił wykładowca – że pielęgnujecie pamięć o swoim rodaku. Uważam, że myślenie ks.
Tischnera jest ważne dla całej Europy, która straciła wiarę, straciła wiarę
w człowieka, a teraz jeszcze zaczyna
tracić wiarę w samą siebie.
Kreśląc obraz polskiego filozofa,
który w swej filozofii wiary z satysfakcją odnotowywał głębokie inspiracje biblijne, w szczególności ewangeliczne, ks. Jagiełło ukazał księdza
Tischnera jako dziedzica wielkiej tradycji metafizycznej, której chrześcijański koloryt stworzyli tej miary myśliciele, co św. Augustyn i św. Tomasz
z Akwinu.
W drugim dniu odbyło się spotkanie z ks. Dariuszem Chwastkiem –
proboszczem parafii Ewangelicko–Augsburskiej Przemienienia Pańskiego
w Nowym Sączu. Spotkanie zatytułowane było „Od Reformacji do dialogu
ekumenicznego”.
W bieżącym roku mija 500 lat od

rozpoczęcia Reformacji, ruchu religijno–społeczno–politycznego zapoczątkowanego przez Marcina Lutra,
mającego na celu odnowę chrześcijaństwa, który doprowadził do rozłamu w kościele. W wyniku tęsknoty za jednością w XIX wieku narodził
się w obrębie chrześcijaństwa ruch
ekumeniczny dążący do przywrócenia
pierwotnej jedności pomiędzy rozlicznymi jego wyznaniami w ramach jednego, świętego i powszechnego apostolskiego Kościoła.
Ruch ten nabrał na sile szczególnie
w przeciągu ostatnich 50 lat po Soborze Watykańskim II.
Kolejny wykład nosił tytuł. „Ks. Józefa Tischnera myślenie o solidarności”.
Wygłosił go profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr hab. Antoni Szwed. Wspominając ks. Tischnera, którego był uczniem, prof. Szwed
stwierdził: – Poznałem go na wykładach, na które uczęszczałem. Nie było
ani jednego pustego słowa z jego ust.
Wywarł na mnie olbrzymie wrażenie,
wręcz podekscytowanie.
Ks. Tischner był pierwszym kapelanem NZZ „Solidarność”, ale także pierwszym filozofem solidarności.
Przysłuchując się obradom na I Zjeździe „Solidarności” opracował szereg
kluczowych pojęć etyki solidarności,
które potem zamieścił w swojej książce „Etyka solidarności”. Etyczną idee
solidarności oparł na nowotestamentowym przesłaniu: „jedni drugiego cię-

żary noście”. – Prawdziwy dialog to
wspólna praca – to element międzyludzkiej solidarności a system realnego socjalizmu marnował ogromne ilości pracy ludzkiej dlatego trzeba było
wykonać prace nad pracą i przemyśleć jej sens – mówił wykładowca.
Tradycyjnie na zakończenie Dni,
w kościele klasztornym Sióstr Klarysek odprawiona została Msza Św. w intencji Ks. Tischnera i jego rodziców. To
tutaj w latach 1970–1993 odprawiał
Msze Św. i głosił kazania ks. profesor
przybywając do rodziców. Głównym celebransem był ks. kapelan Stanisław
Słowik. Oprawę liturgiczną przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej im.
Ks. prof. Józefa Tischnera w Starym
Sączu. Uczestniczyły poczty sztandarowe obydwu starosądeckich szkól tischnerowskich i licznie przybyła młodzież tych szkół. Całość przygotowało
i przeprowadziło Towarzystwo Miłośników Starego Sącza przy wsparciu finansowym Burmistrza Starego Sącza.
Wydarzenia w ramach Dni cieszyły
się dużym zainteresowaniem medialnym, jak i licznie uczestniczyli w nich
mieszkańcy całej Sądecczyzny, chociaż frekwencja mogłaby być jeszcze
większa. (AD)
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Starosądecka Refleksja
Wielkanocna

Stary Sącz bez tajemnic

Gdy pierwsza wiosenna pełnia na nas zerka
I oświetla w nocy dobytek nasz cały,
Oznacza to , że zbliża, zbliża się Noc Wielka
I zawita na Ziemię Pan Zmartwychwstały.

fot. RAFAŁ KAMIEŃSKI

Bezsprzecznie z radością odwiedzi Sącz Stary,
Pospaceruje po kocich łbach rynkiem,
Na Mszę też pójdzie o szóstej do Fary,
A na śniadanie zje święconą szynkę.
Wszystkim mieszkańcom życzenia złoży,
Dzieląc się z każdym jajkiem święconym,
Każdemu chciałby dóbr przysporzyć
I gwarantować dobre plony.
W klasztorze Kinga na Niego czeka,
Aby usłyszeć pochwały słowa,
Że sprawowana przez Nią opieka
Nad Starym Sączem jest wzorcowa.
Z księdzem Tischnerem na Dołkach pogada
O prawdzie góralskiej , że to – p r o w d a t y z,
I jak filozof z filozofem zbada,
Co w filozofii znaczy Krzyż.
I do Gimnazjum zawita też w święta
Chodząc po szkole – zaglądnie wszędzie,
By dobrze szkołę zapamiętać,
Bowiem - niestety – już jej nie będzie.
Choć Panu w Niebie latka lecą,
Gorące święta spędza z nami,
Może się też ochłodzić nieco
Mokrym dyngusem nad Stawami.
Na koniec spojrzy z Góry Parkowej,
Zachwyci się miasta panoramą,
I tak pomyśli – s z c z e r z e p o w i e m,
Stary Sącz z Nieba w i d a ć t a k s a m o.
Adam Wkość

R

ozpoczął się cykl spotkań burmistrza Jacka Lelka z trzecimi klasami starosądeckich gimnazjów.
Zainicjowane przez burmistrza Jacka Lelka spotkania to próba pokazania
młodym mieszkańcom gminy, czym zajmuje się samorząd, jak funkcjonuje gmina, skąd ma pieniądze i na co je wydaje, jak ważne miejsce w całej strukturze
samorządu zajmuje każdy mieszkaniec.
Uczniowie dowiedzieli się, jaką rolę
w samorządzie pełnią sołtysi, przewodniczący osiedli, rada miejska i jak wygląda podział zadań w samym urzędzie –
kto zajmuje się drogami, kto szkołami,
kto kulturą itd.

Wielki mały zespół

fot. ARCHIWUM ZESPOŁU

Po zaledwie półtora roku pracy
i występach na
Sądecczyźnie zespół Spod Prehyby
zaprezentuje się w lipcu
na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Tańca
w Budapeszcie.
„Jak to się dziecka przy pasioniu bawiły” – taki tytuł nosi widowisko zaprezentowane na deskach Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu przez dzieci z Zespołu Regionalnego „Spod
Prehyby”. Niemal 70 dzieci w wieku 3–13 lat zaprezentowało
dawne zabawy i tańce z naszego regionu. Udowodnili też, że
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Spotkania mają formułę lekcji wiedzy
o społeczeństwie, choć niesztampowej,
bo połączonej z quizem i dyskusją. Okazało się, że uczniowie gimnazjów sporo wiedzą o swojej gminie i miejscowości. W rozmowie nie mogło zabraknąć
miejsca na najważniejsze wydarzenia
z historii Starego Sącza, ale, jak mówił burmistrz, choć bardzo cenimy sobie przeszłość, to ważne jest to, co teraz się dzieje w Gminie Stary Sącz i co
będzie rzutowało na jej rozwój w latach
następnych.
Z zainteresowaniem spotkał się tematu budżetu obywatelskiego. Gimnazjaliści trzecich klas mają już prawo udziału
w głosowaniu nad projektami. – Bardzo
liczę na waszą kreatywność, na pomysły – mówił burmistrz. – We wrześniu
ruszy czwarta już edycja naszego budżetu. Co roku dajemy do dyspozycji
mieszkańcom 400 tysięcy złotych i od
Was między innymi będzie zależeć na
co je przeznaczycie. (red)

do wspaniałej zabawy wystarczą kamyczek, patyk i nieograniczona dziecięca wyobraźnia. Na scenie rozbrzmiewały dziecięce śmiechy podczas zabaw Koło Młyńskie, Kotek i Myska,
Wilk i Gąsior itd. Nie zabrakło też dziecięcych tańców z naszego regionu jak Szurok, Kowol czy Cięta Polka i innych. Zespół powstał w październiku 2015 roku z inicjatywy rodziców.
Obecnie zespół tworzy około 60 dzieci. Zespół zadebiutował
zaledwie po 3 miesiącach pracy, podczas Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w styczniu 2016 r. roku i od tego czasu
zaprezentował się także w Grybowie, Olszance, Nowym Sączu i kilkakrotnie w Starym Sączu.
Dzieci wyśpiewały sobie też I miejsce, II miejsce oraz wyróżnienie na XX Dziecięcym Festiwalu Kolędowym w Szczawie. Co więcej, zespół zakwalifikował się na Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Tańca, gdzie wybierają się w lipcu tego roku.
Akompaniatorem jest Andrzej Obtułowicz, kierownikiem Małgorzata Banach, a instruktorem, choreografem i autorem widowiska Justyna Nalepa. (red)

Pannonica gra już 5 lat!

fot. CKIS

W tym roku festiwal Pannonica obchodzi swój mały jubileusz: 5–lecie. Z tej okazji organzatorzy zadbali o specjalny program, w którym nie zabraknie gwiazd sceny etno i world music o światowej renomie. Pojawią się one
na festiwalu w Barcicach w ostatni weekend letnich wakacji, w dniach 31 sierpnia – 2 września 2017 r.

F

estiwal Pannonica jest kulturalną wizytówką Sądecczyzny i afirmacją różnorodności, wielokulturowości
i bogactwa kultur Nowej Europy. Odbywa się w urokliwej dolinie rzeki Popradu, na historycznym szlaku wędrówek ludów z południa na północ Europy. Mimo, że organizowana jest pośrodku niczego, z dala od dużych
aglomeracji, przyciąga liczną publiczność z całej Polski
i z zagranicy w poszukiwaniu wyjątkowych wrażeń i emocji,
klimatu oraz rzecz jasna tradycyjnej muzyki, która jest magnesem, ale też i pretekstem do różnorodnych oddolnych
działań animacyjnych.
Pannonica jest miejscem spotkań i celebrowania kontaktu zarówno z żywą kulturą środkowej, południowej
i wschodniej Europy jak i z naturą. Jest autentycznym, multidyscyplinarnym, pulsującym żywą energią tyglem skupiającym społeczność miłośników kultury panońskiej w jej
wielorakich odmianach; węgierskiej, bałkańskiej, cygańskiej i karpackiej.
Dla rosnącej rzeszy miłośników takich klimatów, festiwal
Pannonica staje się obowiązkowym punktem wyjazdów
wakacyjnych. Barcicki festiwal zbiera bardzo dobre recenzje i wysokie uznanie uczestników. W ciągu zaledwie kilku
lat brawurowo dołączył do ścisłej elity największych i najbardziej opiniotwórczych festiwali typu etno-folk i world
music w Polsce.
Największe gwiady tegorocznej edycji spośród zespołów
zagranicznych to: serbski mistrz trąbki Ekrem Mamutović

ze swoją orkiestrą, a także rumuńska Fanfare Ciocarlia
i Shantel & Bucovina Club Orkestar. Natomiast z polskich
zespołów wystąpi legendarna już Kapela ze wsi Warszawa.
Sprzedaż karnetów na kolejny festiwal zaczyna się praktycznie zaraz po skończeniu poprzedniej edycji. Przy zakupie biletów obowiązuje zasada "kupujesz wcześniej,
kupujesz taniej", której organizatorzy konsekwentnie się
trzymają od samego początku. Przykładowo karnet kupowany teraz (w kwietniu 2017) na 11 koncertów i na całe
trzy dni kosztuje 95 zł, ale już bilet kupowany w kasie na
miejscu na jeden dzień będzie kosztował nawet 70 zł.
Mimo to chętnych nie brakuje, a publiczność festiwalu rośnie w postępie geometrycznym z każdą kolejną edycją.
Karnety w przedsprzedaży można kupić w Informacji turystycznej w Starym Sączu, Rynek 5 oraz w Internecie za
pośrednictwem strony www.ekobilet.pl/ckis (WW)
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Letni sezon turystyczny

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

Pracownicy Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari odpowiedzialni za promocję oraz informację turystyczną
są już przygotowani do otwarcia letniego sezonu turystycznego, który rozpocznie się już 29 kwietnia, wraz
z weekendem majowym.

Do

dyspozycji turystów będzie
Punkt Informacji Turystycznej, mieszczący się w Rynku 5, czynny codziennie od poniedziałku do niedzieli aż do końca września 2017.
– Serdecznie zapraszamy do naszego
Punktu. Do dyspozycji mamy materiały promocyjne Starego Sącza (kolorowa ulotka z mapką i atrakcjami oraz
krótką historią miasta). Oprócz tego
posiadamy materiały z Doliny Popradu

20 marzec – kwiecień 2017

(Piwniczna, Muszyna) jak również foldery z Krynicy Zdrój. Staramy się jak
najlepiej udzielać informacji turystom
i promować region jak najlepiej. Dla turystów górskich mamy bardzo bogatą
ofertę map i przewodników. Sprzedajemy je w bardzo atrakcyjnych cenach.
W naszym punkcie mamy także rękodzieło lokalnych artystów. Zakup takiej
wyjątkowej rzeczy jest pamiątką na
całe życie, tym bardziej że powstało

nie w Chinach ale w Starym
Sączu – podkreśla Marcin
Marczyk, pracownik CKiS.
Duża część materiałów
jest dostępna w językach
obcych (j. angielski, niemiecki, włoski, hiszpański,
francuski) i obejmuje całą
Małopolskę. Najciekawsze
miejsca oraz atrakcje turystyczne naszego regionu
cieszą się coraz większą
popularnością również wśród obcokrajowców. W zeszłym roku, w okresie od 1 maja do 30 września Punkt
Informacji Turystycznej w Starym Sączu odwiedziło 3478 turystów polskojęzycznych oraz 164 obcojęzycznych.
Najwięcej turystów zagranicznych gościliśmy z Niemiec (63 os.), Anglii (31
os.) i Francji (24 os.). Do Starego Sącza
w roku 2016 zawitało również 4 turystów z Australii. (WW)

fot. ARCHIWUM ZESPOŁU

W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole i okolicy…
Szomora Zsolt z Węgier
25 kwietnia 2017, wtorek, Sokół, godz. 1900
Koncert muzycznych pereł kultury węgierskiej. Wystąpi Szomora Zsolt z cygańską orkiestrą
smyczkową Rajkó Zenekar. Koncert pod patronatem P. Konsul Republiki Węgierskiej – Adrienne Körmendy oraz Burmistrza Starego Sącza – Jacka Lelka. Wstęp wolny (obowiązują bezpłatne wejściówki).
Koncert Roberta Kasprzyckiego
29 kwietnia 2017, sobota, Sokół, godz. 1900
W programie koncertu znajdą się najbardziej znane utwory ze wszystkich studyjnych albumów artysty. Niezapomniana muzyczna uczta i duża dawka solidnego grania połączona z zabawą z publicznością, a wszystko to w roku bardzo osobistego
jubileuszu.
Uwaga! Tylko w Szczęśliwy Dzień, 20 kwietnia (czwartek) dla mieszkańców Gminy Stary Sącz specjalna cena na koncert: 26 zł w Informacji Turystycznej, Rynek 5. Ilość miejsc ograniczona.
Lachowska Micha
fot. R. KAMIEŃSKI

7 maja 2017, niedziela, Rynek
Zapraszamy na wielkie ucztowanie po starosądecku przy suto zastawionym stole i energicznej muzyce. Kulinarne rarytasy co roku przyciągają liczne grono najwybredniejszych smakoszy
swym wybornym smakiem oraz walorami odżywczymi. Biesiadnicy na nowo odkrywają lokalne
przysmaki w nastroju do tańca przy akompaniamencie regionalnych zespołów i dowiadują się,
jak to drzewiej bywało przy stole. Zagrają Mrowca Band oraz Turnioki. Wstęp wolny.

fot. R. KAMIEŃSKI

Dzień Samorządowca
26 maja 2017, piątek, Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania, Rynek
Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku Dniem Samorządowca. Ta historyczna data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu terytorialnego. Od 2007 roku polscy
samorządowcy mają także swoją oficjalną patronkę, którą została św. Kinga. Obchody Dnia Samorządowca w Starym Sączu rozpoczną się panelem dyskusyjnym. Zapraszamy również na wystawę pt. Św. Kinga pani Starego Sącza w 725 rocznicę śmierci oraz koncert zespołu Bracia. Wstęp wolny.
V Zjazd Sądeczan
27–28 maja 2017, sobota – niedziela, Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania
W tym roku Zjazd Sądeczan rozpocznie się w sobotę wieczorem rozmowami z udziałem zaproszonych reprezentantów
Lachów Sądeckich. Tradycyjnie na starosądeckich błoniach Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. św. Jana Pawła
II będzie gościć wszystkich przybyłych. Zapraszamy wszystkich staro- i nowosądeczan na wielki piknik z występami,
konkursami i zabawą przez cały dzień. Wstęp wolny.

fot. W. Waliszewski

XXXIX Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej w Podolincu (prolog)
2 lipiec 2017 niedziela, Podoliniec (Słowacja), kościół parafialny, godz. 1900
Na prolog tegorocznej edycji SFMD zapraszamy na Słowację. W kościele parafialnym wysłuchamy muzyki kolegium pijarskiego w Podolincu – Pietas et litterae – w wykonaniu zespołu Capella
Cracoviensis pod dyrekcją Jana Tomasza Adamusa. Wybór dzieł ze spuścizny podolinieckich zakonników zostanie wykonany bodaj po raz pierwszy we współczesnych czasach w miejscu, które niegdyś służyło temu celowi. Odjazd autokaru spod Kina Sokół w Starym Sączu o godz. 16 30.
W każdy czwartek o godz. 1900 – Klub Filmowy KINEMATOGRAF
W każda sobotę o godz. 1000 – bezpłatne Poranki Filmowe
			
			

Bilety na wydarzenia organizowane przezc CKIS można kupować:
• w Internecie www.ekobilet.pl/ckis
• w informacji turystycznej w Starym Sączu, Rynek 5
• w kasie godzinę przed wydarzeniem (w miarę wolnych miejsc)
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sport

Mistrzowie wyciskania

W Hali MOSiR w Nowym Sączu
odbył się Finał Wojewódzki Licealiady Młodzieży w Piłce Siatkowej Dziewcząt – rocznik 1997
i młodsze. Zawody wygrała drużyna ze Starego Sącza i awansowała do mistrzostw Polski.

fot. FUNDACJA BĘDZIE DOBRZE

fot. Jerzy Cebula

Starosądecka Fundacja „Będzie Dobrze” zorganizowała I Mistrzostwa
Starego Sącza w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Zawody objął swoim patronatem burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, który ufundował puchary
dla zwycięzców.

Starosądeczanki
Mistrzyniami
Małopolski

Zawody były świetna formą sprawdzenia się, ale głównie chodziło o dobrą zabawę. Sponsorzy przedsięwzięcia zafundowali dla wszystkich
darmowy bufet. Zawodnicy przyjechali z różnych miast, nawet z Bytomia
czy Zakopanego.
W imieniu burmistrza Jacka Lelka
na widowni zasiadł radny i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej
Stawiarski. Kibicował zawodnikom
i dodawał im otuchy podczas zawodów. Za wsparcie działań fundacji radny został nagrodzony statuetką, którą
osobiście wręczyła prezes Anna Pych.
Sędzią głównym zawodów był mistrz
Polski, Dariusz Legutko, który był także pomysłodawcą wydarzenia. Pomógł zorganizować i przeprowadzić
zawody. Sędziowie wspierający: Marcin Łacny i Rafał Pasiut.
Firma samochody.retro udostępniła samochód Chevrolet, którym mogli przejechać się zwycięzcy po zakończeniu zawodów.
Swój pokaz miał także kulturysta Klaudiusz Dębowski, który prezentował swoją formę tuż przed
mistrzostwami.
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Zwycięzcy otrzymali wartościowe
nagrody ufundowane przez lokalnych
sponsorów: firmę Szewczyk, Firmę
ATC, BMC, Bank Spółdzielczy, Chata-restauracja &pub, MultiPak, Ferros,
Konspol, Rafa.
Anna Pych wyraża gorące podziękowania za pomoc w organizacji imprezy Panu Burmistrzowi Jackowi Lelkowi, Panu Andrzejowi Stawiarskiemu,
Mistrzowi Polski Dariuszowi Legutko, Panu Ryszardowi Garwolowi, Pani
Annie Majdzie, sponsorom, mediom
i wolontariuszom.
Zwycięzcy:
KATEGORIA junior OPEN:
1. miejsce – Dulko Marcin – Skarpa
Bytom – 175 kg – 125,8 pkt,
2. miejsce – Sota Adam – AZS UJ
Kraków – 150 kg – 99,7 pkt,
3. miejsce – Spicha Robert – Trzy
Korony – 145 kg – 94,2 pkt.
KATEGORIA SENIOR do 90 kg:
1. miejsce – Muzyk Marek – Halny
Nowy Sącz – 165 kg – 112,2 pkt,
2. miejsce – Zieliński Andrzej – Genesis N.S – 162,5 kg – 103,7 pkt,
3. miejsce – Wygoda Maciej – Stary
Sącz – 130 kg – 99,2 pkt. (red)

W turnieju udział wzięło 6 zespołów: Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu, ZSP MS Gościnności w Myślenicach, Liceum
Ogólnokształcące w Wieliczce, PZ
nr 2 w Oświęcimiu, I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, I Liceum
Ogólnokształcące w Krakowie –
mistrzowie zawodów rejonowych.
– Zawody odbyły się na wysokim
poziomie – mówi kierownik turnieju Grażyna Cempa Pulit. – Na pewno mogły się podobać mecze starosądeczanek z krakowiankami.
Drużyna z grodu św. Kingi wygrała wszystkie mecze i awansowała
zasłużenie do finałów ogólnopolskich. Wszyscy będziemy trzymać
kciuki za ich udany start.
Klasyfikacja końcowa: 1. Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu (Paulina Bugajska, Monika Duda, Paulina Łatka, Joanna
Pierzga, Anna Piworowicz, Anna
Podgórska, Magdalena Potoniec,
Natalia Potoniec, Maria Smajda,
Patrycja Wąchała, Katarzyna Zachwieja – trener Janusz Pasiut), 2.
I LO w Krakowie, 3. LO w Wieliczce,
4. ZSP MS Gościnności w Myślenicach, 5. PZ nr 2 w Oświęcimiu, 6.
I LO w Tarnowie.
Najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki, medale i dyplomy ufundowane przez MSZS
w Krakowie oraz ZPOW w Nowym
Sączu. Redakcja Kuriera Starosądeckiego przyłącza się do gratulacji i życzeń. (red)

7. Festiwal Podróży i Przygody BONAWENTURA

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

KONCERT RENATY PRZEMYK

Konkurs Gminny Życie i kult świętej Kingi – patronki Ziemi Sądeckiej

fot. TOMICA

fot. WOJCIECH WALISZEWSKI

