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Wydarzenia

Dla poszukiwaczy niecodziennych wakacyjnych wrażeń istnieje możliwość za
około 7 tys. zł wykupienia jednego obiadu w najdroższej restauracji na świecie – w Hiszpanii, na wyspie Ibiza. Restauracja „Sublimotion” jest dość młoda, działa dopiero dwa lata, ale na klientów nie narzeka. Oczywiście nie zjemy
tam tradycyjnego posiłku, ale raczej doświadczymy wyjątkowych doznań kulinarnych: trzygodzinnego pokazu, podczas którego otrzymamy do degustacji
kilkanaście różnych przystawek, napojów i potraw. A to wszystko na stole konferencyjnym z sali posiedzeń zarządu globalnej korporacji wartej na giełdzie kilkadziesiąt miliardów dolarów…
Możemy również za nieco ponad 7 zł spróbować coraz bardziej finezyjnych
potraw podawanych w równie ciekawych odsłonach na terenie całej Gminy Stary Sącz. Lokalne pracownie, restauracje czy pizzerie stawiają sobie coraz wyższe wymagania smakowe oraz estetyczne. Nic więc dziwnego, że zaczyna czasami brakować miejsca i trzeba cierpliwie zaczekać w kolejce na swój stolik.
A jest po co stać. W Gołkowicach Dolnych można spróbować wyjątkowego carpaccio z buraka czy rosołu z trzech ptaków, a na starosądeckim rynku schabu
z sarny w owocach leśnych czy, jak sami konsumenci mawiają, szczerych pierogów z kaszą gryczaną. Do tego na Stawach niebawem powstanie za około 7
milionów zł centrum turystyczno-rekreacyjne z domkami i miejscami kampingowymi, mini aquaparkiem, bajkolandem, restauracją, saunami i prawdziwą plażą. Wkrótce może też nastąpić reaktywacja regionalnego Browaru Bryjów z tradycyjnie ważonymi napojami, do którego w bliskiej odległości prowadzić będzie
nowa trasa rowerowa. A wszystko w niezwykłej scenerii starosądeckich pejzaży. Niektórzy mogą więc nam pozazdrościć, że możemy poczuć się jak na wakacjach, nie wyjeżdżając nawet z domu.

(Nie)ostatni plener
Mariana Nowińskiego

Wojciech Waliszewski
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red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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Pół Polski zazdrości
nam tego festiwalu

s. 19

Liczba, która cieszy

3 800 osób
Tyle wynosi tegoroczny rekord ilości turystów na kąpielisku „Starosądeckie Stawy” podczas jednego dnia.
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Rada Miejska w Starym Sączu
36. i 37. sesja Rady Miejskiej

20 milionów zasili inwestycje
Technologicznego – Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (2 ha gruntu). – Dziękuję radzie za przychylność
Remont boiska w Starym Sączu
940 000 zł
250 000 zł
690 000 zł
i zaufanie przy przygotowaTermomodernizacja budynku Szkoły w Barcicach
1 120 670 zł
528 778 zł
540 000 zł
niu naszej oferty inwestycyjRemont drogi Na Pustki w Moszczenicy Niżnej
97 200 zł
57 000 zł
40 200 zł
nej – mówił burmistrz Jacek
Lelek. – Sprzedajemy te działBudowa boiska z placem zabaw w Gołkowicach Dolnych
380 500 zł
190 000 zł
190 500 zł
ki, wcześniej przez nas kupioRemont remizy OSP w Starym Sączu
149 567 zł
37 590 zł
112 023 zł
ne i scalone, w trybie przetarBudowa chodnika w Barcicach (600 mb)
gowym z pewnymi warunkami,
700 000 zł
350 000 zł
350 000 zł
takimi że ewentualny nabywca
Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej
1 547 000 zł
897 000 zł
650 000 zł
rzeczywiście kupuje z myślą
Budowa Sali gimnastycznej w Gaboniu
2 400 000 zł
1 200 000 zł
1 200 000 zł
o inwestycji, o miejscach pracy, o rozwoju.
Budowa Sali gimnastycznej w Moszczenicy
2 460 000 zł
1 230 000 zł
1 230 000 zł
Rada Miejska nie podjęła
Remont ulic Morawskiego i Dąbrowskiego
1 800 000 zł
900 000 zł
900 000 zł
natomiast uchwały w sprawie
Remont drogi Myślec – Zagórze
650 000 zł
490 000 zł
160 000 zł
przyjęcia Regulaminu Targowiska „Rynek Maślany" w StaRemont drogi Barcice – Podsapieniec
120 000 zł
100 000 zł
20 000 zł
rym Sączu, która miała wproBudowa kanalizacji sanitarnej w Starym Sączu
27 450 000 zł 14 400 000 zł 13 150 000 zł
wadzić opłatę rezerwacyjną.
Na wniosek przewodniczącego
RAZEM 39 814 937 zł 20 630 368 zł 19 232 723 zł
Komisji Statutowej Jana Janczaka uchwała trafi znów pod
odczas ostatniej, XXXVII sesji Rada Miejska stosowną uchwałą
obrady komisji.
Rady Miejskiej burmistrz Ja- dała w lutym tego roku.
Rada Miejska wraz z burmistrzacek Lelek przedstawił w spraNajważniejszymi punktami XXXVI
wozdaniu informację, ile pieniędzy mi oglądała również postępy prac
zewnętrznych udało się zdobyć dla na trwających aktualnie budowach, Sesji Rady Miejskiej w Starym SąStarego Sącza w ostatnich miesią- m.in. biblioteki przy ul. Mickiewicza, czu było podjęcie uchwał w sprawie
cach. Suma przekracza grubo 20 obiektu LKS Barciczanki, Ośrodka zatwierdzenia sprawozdania finansomln zł, a kluczowy był ostatni mie- Pomocy Społecznej i ośrodku zdro- wego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz
siąc. Na jakie inwestycje są prome- wia w Gołkowicach.
Rada Miejska wyraziła ponad- za 2016 rok i w sprawie udzielenia
sy, podpisane umowy i zapewnione
dofinansowanie, przedstawia po- to zgodę na sprzedaż działki przy absolutorium Burmistrzowi Starego
ul. Wielki Wygon włączonej ostat- Sącza za rok 2016. Na sesji obecny
wyższa tabela.
XXXVII sesja Rady Miejskiej przy- nio w obszar Krakowskiego Parku był komplet, czyli 21 radnych.
niosła także dobre informacje
w sprawie dalszej budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
Stary Sącz ma zapewnione 14,4 mln
zł. na kanalizację zachodniej części
Starego Sącza. Całkowity koszt zadania to 27 mln.
Na zadania objęte dofinansowaniem samorząd ma już pozwolenia
na budowę. Prace obejmą ul. Piłsudskiego, u. Źródlaną, ul. Żwirki i Wigury, dokończenie kanalizacji na
ul. Partyzantów, ul. Bazielicha, ale
też kwartał ul. Węgierskiej (na granicy Barcic Dolnych i Starego Sącza) i brakujące lokalizacje na ul.
Dunajcowej.
Przypomnijmy, że zielone światło
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"
ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
POZYSKANE ŚRODKI W 2017

KOSZT
ZADANIA

KWOTA
DOFINANSOWANIA

WKŁAD
WŁASNY

KURIER

FOT. W. Waliszewski
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Rada Miejska w Starym Sączu
KOSZT
ZADANIA

KWOTA
DOFINANSOWANIA

WKŁAD
WŁASNY

Budowa ścieżek rowerowych na Miejskiej Górze

2 160 000 zł

1200 000 zł

990 000 zł

Budowa ścieżki w koronach drzew na Górze Miejskiej

3 230 000 zł

2 200 000 zł

1 000 000 zł

Budowa hali sportowej w Starym Sączu Szkoła nr 1

7 123 000 zł

6 100 000 zł

2 023 000 zł

Rozbudowa budynku Rynek 5

8 045 000 zł

4 020 000 zł

4 025 000 zł

Budowa Park& Ride

9 789 000 zł

7 456 300 zł

2 332 700 zł

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Barcicach

2 123 560 zł

1 456 000 zł

867 560 zł

867 450 zł

530 450zł

337 00 zł

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
ZŁOŻONE WNIOSKI

Budowa PSZOK na składowisku
Centrum kultury z biblioteką w Przysietnicy

1 678 000 zł

1 245 000 zł

433 000 zł

Ochrona powietrza wymiana pieców

2 145 450 zł

1 880 000 zł

265 450 zł

38 161 460 zł

26 087 750 zł

11 936 710 zł

Ośrodek zdrowia w Go
łkowicach
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RAZEM

Biblioteka w Starym Sączu

FOT. W. Waliszewski

Burmistrz Jacek Lelek podkreślał, że to sukces całego
zespołu, całego samorządu.
– Serdecznie dziękuję za dobrą współpracę, za atmosferę
w Radzie, za świadomość, że
gramy do jednej bramki, że wiemy po co i dla kogo pracujemy –
mówił burmistrz po głosowaniu.
– Dziękuję Kazimierzowi Gizickiemu, który służy radą w najtrudniejszych momentach, jest
pełen pomysłów i chęci działania. To absolutorium również
dla niego. Dziękuję pani skarbnik Bogusi Klimczak, dziękuję
również pani Stanisławie Hodorowicz. Dziękuję współpracownikom, kierownikom referatów,
dyrektorom podłegłych jednostek za zaangażowanie i za
wyniki, z których możemy być
dumni.
Burmistrzowi gratulował również wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego Jan
Gomółka: – Wielkie gratulacje
za sztukę utrzymania tak niskiego, jednocyfrowego zadłużenia
przy takim rozmachu inwestycyjnym. Mało która gmina może
się tym pochwalić.
Podczas posiedzenia Rada
Miejska wysłuchała również
wyczerpującego sprawozdania
z realizacji „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016” przedstawionego przez panią Grażynę
Kopeć, kierownik Referatu Organizacji i Spraw Społecznych UM
w Starym Sączu. Sprawozdanie
pokazało, jak istotns dla działania samorządu jest inicjatywa obywatelska, jak coraz prężniejszy w Gminie Stary Sącz jest
sektor organizacji pozarządowych. (red)

Kanalizacja Łazy Bieg
onickie

Centrum Sportowe Ba
rciczanka

Biblioteka w Starym
Sączu

Budowa kanalizacji
z od
drogi Barcice Nowa budową
Dzielnica

Chodnik Barcice Pods
apieniec

Budynek OPS w Star
ym Sączu

KURIER

INFORMACJE

FOT. UMIG

Promesa na pół miliona
złotych

Kolejne pieniądze pozyskane na
drogi. Tym razem wyremontujemy
1,5 km drogi gminnej Myślec – Zagórze Myśleckie.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczył 490 tys. zł
na zadanie pn.: Remont drogi gminnej „Myślec – Zagórze Myśleckie" nr
294278K w Myślcu.
Wyremontowany zostanie najbardziej zniszczony, biegnący w większości przez las, odcinek drogi łączącej
Myślec z Popowicami. Przypomnijmy,
że ministerstwo przeznaczyło z tej
samej puli 100 tys. zł na remont drogi gminnej w Barcicach „Na Sapieniec”. Obydwie drogi zostaną wyremontowane w tym roku. (red)

Centrum Sportowe Ba
rciczanka

Kolejne dofinansowanie,
kolejny plac zabaw i boisko

W

Gołkowicach Dolnych na os. Podlesie powstanie
plac zabaw i boisko wielofunkcyjne. 190 tys. na tę
inwestycję Stary Sącz zdobył z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Boisko ze sztuczną nawierzchnią i plac zabaw zostaną wybudowane tuż przy budynkach spółdzielni mieszkaniowej
„Stokrotka”, po drugiej stronie drogi biegnącej w kierunku
firmy Basso. Dokładna lokalizacja na załączonym zdjęciu.
Warto pracować nad wnioskami i walczyć o dotacje. To kolejne dofinansowanie przyznane Gminie Stary Sącz w ostatnich tygodniach. Przypomnijmy, że powodzeniem zakończyły
się starania o dotacje na budowę sal gimnastycznych w Gaboniu i Moszczenicy, termomodernizację szkoły w Barcicach,
uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej czy nowy wóz bojowy dla OSP Stary Sącz.
Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 Stary Sącz złożyła w dniu
06/03/2016 r. Operacja pod nazwą „Budowa placu zabaw
i boiska wielofunkcyjnego w Gołkowicach Dolnych” zostanie
dofinansowana kwotą 190 726 zł. Całość będzie kosztować
Gminę około 300 tys. zł. Realizacja w przyszłym roku. (RKA)

FOT. W. Waliszewski

Budowa drogi w Barci
cach

Remont Remizy OSP
w Star

ymSączu

KURIER
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INFORMACJE

Stary Sącz wyznacza kierunek
Starosądecki samorząd
postawiono
za wzór
p a r t nerskiej
współpracy
samorządów z organizacjami pozarządowymi w Małopolsce.
Pierwsze miejsce w konkursie Małopolskie Wektory Współpracy nobilituje, ale i podnosi poprzeczkę.
Samorządy gminne i powiatowe
z Małopolski zaproszono do konkursu już po raz 10. Wzorem poprzednich edycji celem konkursu było nagrodzenie i promowanie najlepszych
przykładów partnerskiej współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Ideą konkursu jest
wspieranie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a NGO w Województwie
Małopolskim.
Przy ocenie nadesłanych aplikacji
brano pod uwagę m.in. różnorodność
form współpracy czy innowacyjność
zgłoszonych rozwiązań. Kluczowa dla
zwycięstwa Starego Sącza była wzorcowo realizowana współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Gniazdo" i wsparcie dla
prowadzonego przez stowarzyszenie
środowiskowego domu samopomocy
w Starym Sączu dla osób przewlekle
chorych psychicznie. Organizatorem

konkursu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut
Samorządu Terytorialnego i Administracji, a patronat honorowy nad konkursem objął marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.
Zgłoszenia konkursowe przyjmowano do 21 kwietnia 2017 r., a 9 maja
2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie kapituły konkursu, w której zasiadają: Iwona Bilska – burmistrz Jordanowa, prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska
– Instytut Spraw Publicznych UJ, dr
hab. Andrzej Bukowski – Instytut Socjologii UJ, Małgorzata Dulak – koordynator współpracy z organizacjami
pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
Mariusz Kusion – Małopolska Rada
Pożytku Publicznego, prof. Janusz
Majcherek – Instytut Socjologii i Filozofii UP i przedstawiciel organizatora
Anatol Władyka. Do II etapu konkursu
zakwalifikowano aplikacje konkursowe z Urzędu Miasta Nowy Targ, Urzędu Miasta Oświęcim, Urzędu Miasta
i Gminy w Skawinie i Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. Pierwszą nagrodę
za wzorową współpracę samorządu
z organizacjami pozarządowymi odebrał podczas odbywającego się w Zakopanem Forum Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów Małopolski Kazimierz
Gizicki, zastępca burmistrza Starego
Sącza.
– To wyróżnienie ma dla nas ogromne znaczenie – podkreśla Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. – Wiemy, w jakim kierunku mamy iść, ile
pracy przed nami, ale wiemy też, co
robimy dobrze. Cieszę się, że udało
nam się wyzwolić potencjał społeczny, aktywność mieszkańców naszej

gminy i miasta. Dziękuję wszystkim,
którym chce się chcieć - zmieniać
swoje otoczenie, budować, poprawiać, pomagać, działać. Organizacje
pozarządowe są dla nas prawdziwymi
i ważnymi partnerami w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Wspólnie
z organizacjami sektora NGO budujemy szeroko rozumianą samorządność
lokalną, walczymy o to, co ważne dla
małych społeczności.
– Dla samorządów każdego szczebla – gminy, powiatu czy województwa – organizacje pozarządowe są
jednym z najbliższych partnerów –
mówił wręczający nagrody Grzegorz
Lipiec, członek zarządu Województwa
Małopolskiego. – To ich inicjatywy
nierzadko są impulsem do tego, żeby
zmieniać lokalne środowisko czy pomagać w realizacji różnych inicjatyw.
Ta nagroda ma wyróżniać te samorządy, które dostrzegły, ile dobrego
może wynikać ze współpracy z organizacjami pozarządowymi i potrafią
przekuć to w konkretne działania na
rzecz swoich mieszkańców.
– To przede wszystkim nagroda dla
ludzi, którzy tworzą organizacje pozarządowe – nie ma wątpliwości zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki.
Dobra współpraca ze stowarzyszeniami to nie wszystko. Są i inne inicjatywy angażujące obywateli w działania na rzecz swoich lokalnych
społeczności. Przykładem jest Budżet
Obywatelski, dzięki któremu to mieszkańcy mają prawo współdecydowania o tym, jakie inicjatywy zostaną
zrealizowane w ich miejscowości czy
sąsiedztwie. W tym roku na starosądeczan czeka IV edycja Budżetu Obywatelskiego. (RKA)

Medale Dei Regno Servire

M

edale za zasługi dla Diecezji Tarnowskiej wręczył ks. biskup
Andrzej Jeż ordynariusz tarnowski. Laureaci: Zofia Gierczyk
oraz Jolanta i Jan Czech otrzymali je za 20 lat tworzenia pisma parafialnego” Z Grodu Kingi”.

FOT.UMIG

Wyróżnienie ustanowił biskup Wiktor Skworc w 2009 r. Medale są
przyznawane za aktywny udział w życiu religijnym, duszpasterskim,
katechetycznym i kulturalnym oraz działalność charytatywną. Projekt medalu Dei Regno Servire przygotował ksiądz Tadeusz Bukowski, ówczesny dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. Na awersie
umieszczono napis: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich”.
Pośrodku awersu wkomponowano monogram Chrystusa. Na rewersie
umieszczony jest herb Diecezji Tarnowskiej i tytuł medalu w języku łacińskim i polskim. (red)
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Stary Sącz nagrodzony za aktywność inwestycyjną

FOT UMIG

Eksperci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu docenili dynamiczny rozwój gminy.
W kategorii „Aktywność Inwestycyjna Gminy ” Stary Sącz zajął III miejsce.

Zespół specjalistów z Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu pod kierunkiem
prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza bierze jak
zwykle pod lupę obszar trzech powiatów i 39
gmin, ocenianych na podstawie wielu kryteriów,
między innymi efektywności gospodarczej, inwestycyjnej
i społecznej. Ranking tworzony przez Fundację Sądecką
i Instytut Ekonomiczny PWSZ to metoda oceny nie tylko
bieżącej pracy samorządów na poziomie gmin. To także
ważne narzędzie dla starostów i samorządu wojewódzkiego dla tworzenia spójnej strategii rozwoju. Dlatego w tym
roku Ocenę Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego patronatem objęła przewodnicząca Sejmiku Województwa
Małopolskiego.
Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego odbyła
się już po raz dziewiąty. W tym roku także podzielona została na kilka kategorii. W kategorii Aktywność Inwestycyjna Gminy Stary Sącz zajął III miejsce.
Wyniki rankingu aktywności gmin subregionu sądeckiego pokazały, jak trudnym zadaniem jest dbać o przychody, nie zaniedbywać inwestycji, troszczyć się o zbilansowanie wydatków, zachowując jednocześnie wysoki poziom
świadczeń dla mieszkańców. Na uroczystej gali prezentu-

jącej wyniki pracy tworzącego ranking zespołu ekonomistów Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej i Fundacji Sądeckiej znaleźli się zatem sami najlepsi samorządowcy
naszego regionu. W generalnej klasyfikacji zwyciężyła Muszyna.
– Ten ranking pokazuje przede wszystkim ogromny potencjał, jaki tkwi w miastach i gminach naszego regionu.
Także jego różnorodność i dynamiczny rozwój, który jest
możliwy dzięki dobrym włodarzom samorządów i determinacji samych mieszkańców – mówiła Urszula Nowogórska,
przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego.
- To narzędzie, które pozwala samorządom poznać swoje słabe i mocne strony, a także punkt odniesienia do całego regionu. Podobny ranking robi w Polsce jeszcze tylko
dziennik Rzeczpospolita. – dodawał Zygmunt Berdychowski, a zastępca burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki
podsumowywał – To ważna kategoria, aktywność inwestycyjna to wyznacznik rozwoju samorządu, koło napędowe
dla innych działań.
Uroczystość wręczenia nagród miała jeszcze jeden starosądecki akcent; o oprawę muzyczną zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Barcic pod batutą Jana Jamrozowicza.
(RKA)

Drużyna z Przysietnicy najlepsza w powiecie

W

Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz promesy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu; za
I miejsca w wysokości 1 200 zł, za drugie miejsca 800 zł,
a za trzecie miejsca w wysokości 500 zł. Pozostałe drużyny
uczestniczące w zawodach otrzymały dyplomy. (red)

KURIER

FOT.UMIG

IX Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
OSP wśród drużyn kobiecych zwyciężyła jednostka z Przysietnicy i będzie ona reprezentowała Gminę Stary Sącz na zawodach wojewódzkich. W zawodach na stadionie sportowym w Podegrodziu wzięło udział 27 drużyn,
w tym 16 męskich i 11 kobiecych. Podczas zawodów rozegrano trzy konkurencje, tj.: musztra, sztafeta pożarnicza
7x50 oraz ćwiczenie bojowe.
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INFORMACJE

FOT. FUNDACJA BD

Fundacja „Będzie Dobrze” w tym
roku obchodzi 5 lat swojej działalności. Z tej okazji 26 listopada zapowiada się mnóstwo atrakcji dla starosądeczan,
a przede wszystkim nagrody i wyróżnienia
dla
tych,
którzy
angażują się
w życie Fundacji od samego
początku.

Starosądecka Fundacja działa pod egidą Burmistrza Starego
Sącza Jacka Lelka. Współpracuje
z wieloma organizacjami i instytucjami, m. in. Fundacją Rozwoju
Sądecczyzny, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem
dla Miasta Nowy Sącz, Stowarzyszeniem ORION, TKKF Dąbrówka,
a także z lokalnymi firmami.
Fundacja organizuje cykliczne
akcje m.in. akcje żywnościowe połączone z warsztatami dla podopiecznych z Gminy Stary Sącz
(700 osób), akcję Walentynową
„Pomagam z miłości”, akcję zbiórki pieniędzy w szkołach dla podopiecznych „Złotówka dla zdrówka”, przeprowadzone z wielkim
rozmachem Starosądeckie Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,
różnorodne akcje współorganizowane przez Fundację z innymi instytucjami, charytatywne zloty
Cars Tuning Team, szkolenia wolontariuszy, animacje, jesienny
koncert „I TY możesz pomóc”, który wpisał się już na dobre w program kulturalny miasta.
Życzymy całej Fundacji nowych
pomysłów, nie zmiejszającego się
zapału do pracy, a także tego, aby
wszystkie serca zawsze były otwarte i wrażliwe na los innych. (WW)
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Rok Kultury Węgierskiej

FOT. arch. ZSP

„Będzie Dobrze”
ma już 5 lat

W związku z Rokiem Kultury Węgierskiej 2016/2017
w czerwcu trwały Dni Polsko-Węgierskie w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych im. ks.
prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. Partnerem wydarzenia był Węgierski Instytut Kultury w Warszawie (Instytut im.
Balassiego).
Cel przyświecający projektowi to
krzewienie wiedzy na temat Węgrzech wśród młodzieży w związku z wieloletnią już współpracą ZSP
ze szkołą średnią w Dunakeszi na
Węgrzech.
Grupy młodzieży, które zaangażowały się w przedsięwzięcie wzięły
udział w konkursie kulturoznawczym
w języku angielskim dotyczącym Węgier. Wybór języka angielskiego nie
był przypadkowy, bowiem już pod
koniec września uczniowie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych będą mogli doskonalić praktyczne umiejętności językowe w trakcie pobytu grupy
węgierskiej z Radnóti Miklós Gimnázium z Dunakeszi w Starym Sączu
w ramach współpracy międzynarodowej. Uczniowie czytali również informacje turystyczne dotyczące Węgier
w języku polskim i tworzyli w języku
angielskim własne teksty o tym państwie. Foldery o Polsce w języku angielskim dla Węgrów, którzy odwiedzą Stary Sącz we wrześniu zostały
już zaprojektowane przez kl. III TI/E
oraz I TOT.
Ponad 100 uczniów zmierzyło się
z wyzwaniem kulturoznawczo-językowym. Odpowiadali w języku angielskim na różnorodne pytania dotyczące Węgier (geografii, historii,
parków narodowych, Zakola Dunaju,
Budapesztu, ciekawostek dotyczących słynnych Węgrów) znajdujące
się na kartach pracy przygotowanych
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w związku z obchodami Dni Polsko-Węgierskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Pomocą służyły teksty źródłowe o Węgrzech w języku
angielskim.
Wśród laureatów przedsięwzięcia
znaleźli się: Mariusz Siedlarz, Franciszek Zając, Jakub Kita, Adam Jagieło, Hubert Prusak oraz Przemysław
Depczyński z Technikum Leśnego;
Katarzyna Węglarz, Zuzanna Izworska, Kaja Górka i Sonia Jurecka
z Technikum Obsługi Turystycznej;
Sławomir Pietrzak i Patrycja Pawlik
z Technikum Informatycznego, a także Karol Królewski z Technikum Mechanicznego. Wśród laureatów nie
zabrakło również uczniów z Ukrainy,
którzy uczęszczają do naszej szkoły: Anastasiia Butryk (I TOT), Petro
Zakrevskyi i Andrii Kuratov (II TI/M).
Laureaci otrzymali nagrody dzięki przychylności dr Jánosa Tischlera, dyrektora Węgierskiego Instytutu
Kultury w Warszawie.
W projekcie uczestniczyło również
kilka grup uczniowskich z Gimnazjum
im. Juliusza Słowackiego w Starym
Sączu, dzięki czemu społeczność lokalna mogła stać się częścią obchodów Dni Polsko-Węgierskich w ZSP.
Laureatami konkursu kulturoznawczo-językowego ”Odkryj z nami Węgry” wśród gimnazjalistów zostali:
Martyna Jawor, Szymon Radzik, Julia
Kruczek, Zuzanna Tokarczyk oraz Michał Zygmunt. (red)

Pamięci księdza pułkownika
Tadeusza Dłubacza

FOT. arch. SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Moszczenicy obchodziła w czerwcu 10-lecie nadania placówce im. ks.
prałata pułkownika Tadeusza Dłubacza – pierwszego proboszcza odrodzonej katedry Wojska Polskiego, kapelana prezydenta Rzeczpospolitej i ucznia tej szkoły w latach 1953 – 1957.

„Bo nasz świat wyznaczają ludzie,
których się spotyka, zdarzenia, w których się uczestniczy, wspomnienia,
które warto mieć. Warto wspominać
miejsca ludzi i zdarzenia” takie motto
przyświecało uczestnikom i organizatorom uroczystości.
Świętowanie rozpoczęła msza święta celebrowana przez ks. Tadeusza
Brzezińskiego. Proboszcz parafii pw.
św. Mikołaja Biskupa wygłosił również homilię. Następnie uczniowie,
nauczyciele, poczty sztandarowe i zaproszeni goście przeszli pod tablicę
upamiętniającą księdza pułkownika.
Kwiaty składali: delegacja uczniów,
radny sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Pasoń, burmistrz Jacek Lelek, zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki i z-ca przewodniczącego
Rady Miejskiej w Starym Sączu Andrzej Stawiarski oraz przyjaciele i znajomi ks. Tadeusza Dłubacza. Zwiedzano również bardzo ciekawą izbę
pamięci i wpisywano się do księgi
pamiątkowej.
W dalszej części uroczystości odnowiono przyrzeczenie na sztandar. Pani
dyrektor Barbarze Baziak i całej społeczności szkolnej gratulacje za pięk-

ną pracę z dziećmi składali Stanisław
Pasoń i starosta nowosądecki Marek
Pławiak. Burmistrz Jacek Lelek prócz
gratulacji wręczył również uroczyście
pani Barbarze Baziak nominację na
dyrektora. Obecna szefowa palcówki
będzie pełnić tę funkcję przez kolejne pięć lat, co dzieci i goście przyjęli gromkimi brawami. Stanisław Pasoń
w imieniu marszałka Województwa
Małopolskiego Jacka Krupy wręczył
dyrektor Barbarze Baziak medal Polonia Minor – w uznaniu za wkład w misję edukowania młodego pokolenia,
dbałość o tradycję i kulturę małej ojczyzny oraz pracę na rzecz Małopolski
i jej mieszkańców. Jak dba się o pamięć o korzeniach i tradycję, udowodnili uczniowie, prezentując świetny program artystyczny oparty na folklorze.
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Ostatnim akcentem godnym uroczystości był występ Orkiestry Reprezentacyjnej Karpackiego Oddziału Straży
Granicznej w Nowym Sączu, która nie
schodzi nigdy poniżej znakomitego poziomu artystycznego.
Wśród gości prócz wyżej wymienionych osób nie zabrakło również
przyjaciół i znajomych ks. pułkownika: Teresy Wyszyńskiej, Elżbiety Domagalik-Soboń, płk. Andrzeja Siła–
Nowickiego. Uroczystość zaszczycili
obecnością również starszy wizytator
kuratorium w Krakowie Marta Sarota,
płk. Artur Gromala i płk Krzysztof Janus reprezentujący KOSG w Nowym
Sączu, rodzina patrona: Janina i Henryk Nowakowie, Jadwiga Grądalska,
Kazimiera i Antoni Dłubacz, Barbara
Porębska – dyrektor Zespołu Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół,
Lidia Bober – prezes Banku Łąckiego,
Wojciech Kulak – prezes Banku Spółdzielczego w Starym Sączu, Krystyna
Szewczyk – sołtys Moszczenicy Wyżnej, Władysław Florek – sołtys Moszczenicy Niżnej i radny, a także poczty
sztandarowe OSP na czele z druhami
Władysławem Gancarczykiem i Pawłem Jureckim. (red)
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EKONOMIA I PIENIĄDZE

Jakość powietrza
kontrolowana
przez cały rok

Gminny Program Rewitalizacji
– złożone wnioski o dofinansowanie

WIZUALIZACJA UMIG

Od wczoraj na budynku Urzędu
Gminy Stary Sącz działa czujnik pomiaru jakości powietrza. Zostanie
tam na 12 miesięcy. Jest to możliwe dzięki udziału Starego Sącza
w akcji „Polska oddycha z Airly”.
Odczyty czujnika można śledzić na
stronie producenta urządzeń Airly. Można również zainstalować na
smartfonie aplikację. Czujniki Airly
badają poziom zanieczyszczenia pyłami PM10 oraz PM2,5. Realizacją
zadania zbadania jakości powietrza
w gminie Stary Sącz zajmował się
ekodoradca Krzysztof Kądziołka. Za
analizę i opracowanie raportu odpowiedzialny był inż. Patryk Łakomiec
ze Stowarzyszenia Krakowski Alarm
Smogowy.

MUNDI dla Dzieci

FOT. UMIG

14 sierpnia dobiegł końca Międzynarodowy Festiwal Filmów i Programów Religijnych dla Dzieci
MUNDI z pokazami filmów w starosądeckim Sokole. Animatorem
tego przedsięwzięcia był ks. Andrzej Mulka, dyrektor wydawnictwa PROMYCZEK.

Na Festiwal nadesłano 34 produkcje z Włoch, Stanów Zjednoczonych
Ameryki, Meksyku, Ukrainy, Hiszpanii, Niemiec oraz Polski. Grand Prix
zdobył polski film Domek z Czekolady, a statuetki Lilie św. Klary dla najlepszych filmów w ocenie pięcioosobowego jury pod przewodnictwem
ks. prof. Tomasza Trafnego (Papieska Rada Kultury) powędrowały m.in. do Hiszpanii i USA. Podczas
gali festiwalowej na widowni zasiedli m.in. burmistrz Jacek Lelek, przewodnicząca Ewa Zielińska i ks. dyrektor Marcin Kokoszka. (red)
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Gmina Stary Sącz złożyła wnioski
o dofinansowanie trzech dużych inwestycji – modernizacji i rozbudowy kamienicy Rynek 5 na potrzeby CKiS im. Ady Sari, budowy hali
sportowej przy SP im. ks. prof. Józefa Tischnera i rozbudowy szkoły
podstawowej w Barcicach.
Modernizacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
w Starym Sączu oznacza generalny remont kamienicy, gdzie mieści
się „Galeria pod 5” i Informacja Turystyczna. Integralną częścią tego
projektu będzie rozbudowa budynku w kierunku wschodnim i południowym. Powstanie nowo dobudowana
część kompleksu wraz z łącznikiem
komunikacyjnym. Ważnym elementem kompleksu będzie budynek galeryjny mogący pełnić także inne
funkcje (sala konferencyjna) wybudowany pod ziemią. Kolejną inwestycją,
na którą złożono wniosek o dofinansowanie jest przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej
w Barcicach wraz z infrastrukturą
techniczną. Powstaną nowe sale lekcyjne wraz z zapleczem socjalnym.
Budynek zostanie dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
W przypadku Barcic mamy już pozwolenie na budowę.
Przypomnijmy krótkie kalendarium
tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji bez którego wnioskowa-
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nie o wsparcie projektów rewitalizacyjnych ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –
2020 nie byłoby możliwe. 24 kwietnia 2017 r. na XXXIV Sesji Rada
Miejska w Starym Sączu jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stary Sącz na lata 2016
– 2020. Prace nad jego przygotowaniem trwały ponad rok. Rozpoczęło
je opracowanie diagnozy Gminy Stary Sącz, służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Na podstawie tej diagnozy
8 sierpnia 2016 roku Rada Miejska
podjęła pierwszą Uchwałę w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Miasta i Gminy Stary Sącz. Następnie przystąpiono do opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji.
W maju br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę
w sprawie wpisania naszego programu do Wykazu programów rewitalizacji gmin Województwa Małopolskiego pod numerem 46 "Gminny
Program Rewitalizacji dla Gminy Stary Sącz na lata 2016 – 2020." Starosądecki GPR został pozytywnie
zweryfikowany w zakresie spełnienia kryteriów warunkujących wpis do
wykazu. Wpis na marszałkowską listę warunkował możliwość składania
wniosków. (RKA)

FOT. R. KAMIEŃSKI

Budżet Obywatelski 2018

Rozpoczęły się już konsultacje Regulaminu przed IV edycją Budżetu Obywatelskiego w Starym Sączu. Konsultacje potrwają od 1 sierpnia do 21
sierpnia 2017 r.
Uwagi można zgłaszać poprzez
e-mail: gmina@stary.sacz.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski
w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz. Jesli zajdzie potrzeba, zorganizowane zostanie również spotkanie konsultacyjne
w tej sprawie.
Tymczasem trwa wprowadzanie

w życie projektów, które mieszkańcy Gminy
Stary Sącz wybrali w ramach III budżetu obywatelskiego. Najszybciej
udało się zrealizować
z oczywistych przyczyn
pomysły zakupowe. Tak
więc Miejska Orkiestra
Stary Sącz cieszy się już
dość dawno z nowych
kotłów i trąbki, Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich może już
przygotowywać regionalne potrawy, bo w ramach budżetu zakupiono sprzęt gastronomiczny
dla grupy gospodyń, które już zdążyły
go wykorzystać, przygotowując smakowite regionalne potrawy, choćby
na Lachowską Michę. Z budżetu obywatelskiego w ramach tego samego
projektu zakupiono również pięć par
strojów regionalnych. Stowarzyszenie
„Mostki Razem” skompletowało wyposażenie do świetlicy w Mostkach.
W cierpliwość muszą uzbroić się pomysłodawcy projektów twardych, ponieważ każdy pomysł wymaga sporządzenia dokumentacji projektowej,

zawierającej uzgodnienia, decyzje
i opinie potrzebne do skutecznego
zgłoszenia i realizacji zadania, ale i tutaj sprawy idą do przodu. Dzięki aktywności stowarzyszenia „Barciczanie
Razem” mieszkańcy mogą już korzystać z nowych wiat przystankowych
w Barcicach i Barcicach Dolnych (na
zdjęciu). Uzupełnieniem tego projektu będzie zakup kamer monitoringu
w ważnych punktach Barcic.
Natomiast jeśli chodzi o rozbudowę placu sportowo-rekreacyjnego na
os. Słonecznym, to na ukończeniu jest
projekt. Tutaj mieszkańcy będą mieli
do dyspozycji zestaw street-workout,
stół do chińczyka i szachów, stół do tenisa, stół piknikowy i zestaw sprawnościowy dla dzieci. W systemie „zaprojektuj i wybuduj” realizowane będzie
zadanie „Od przedszkola do seniora –
kolektywna rekreacja” w Moszczenicy
(boisko do koszykówki, stół do tenisa,
szachów, wiaty drewniane i kolejka linowa-huśtawka). Najbliżej realizacji
z projektów tzw. twardych jest boisko
do piłki siatkowej przy świetlicy w Popowicach. Projekt jest już złożony do
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. (red)

A to ciekawe...

Zobowiązania bez kolejki

FOT. W. WALISZEWSKI

Stary Sącz stawia na innowacyjność. Od początku lipca
w naszym urzędzie opłaty uregulujesz kartą płatniczą
i telefonem.
Kartą płatniczą zapłacimy w dwóch terminalach, które
znajdują się w miejscach, gdzie opłacają Państwo podatki
i wywóz śmieci. Za pomocą terminali będzie można uregulować również inne opłaty administracyjne.
Kolejnym udogodnieniem jest możliwość uregulowania
opłat bezpośrednio u pracownika merytorycznego na stanowisku. Klienci naszego urzędu,
którzy w smartfonach mają zainstalowaną aplikację PeoPay (Bank Pekao S.A.)
i aplikację Blik ( Alior Bank, Bank Millenium, Bank Zachodni WBK, Getin Bank,
ING Bank Śląski, PKO BP, Mbank) będą
mogli szybko i wygodnie zapłacić w trybie on-line, w tym samym miejscu, w którym złożyli wniosek, bez konieczności stania w kolejce do okienka kasowego.
Ten system, wprowadzony w urzędzie równolegle
z terminalami płatniczymi, to ich internetowy odpowiednik.
Jedynym warunkiem jest konieczność zainstalowania wyżej wymienionych darmowych aplikacji dostępnych np. na
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GooglePlay lub w AppStore. Usługa umożliwia maksymalne
uproszczenie wnoszenia opłat.
Jak to działa? Urzędnik przyjmuje od klienta wniosek i po
zalogowaniu się do systemu wpisuje kwotę opłaty administracyjnej i zatwierdza płatność. Transakcję musi oczywiście jeszcze potwierdzić klient i gotowe. Nie trzeba już
czekać w kolejce do punktu kasowego i wracać z potwierdzeniem zapłaty. Cały proces jest prosty i intuicyjny i bez
wątpienia wpłynie na usprawnienie pracy urzędu, oznacza
mniejsze koszty obsługi płatności i zapewnia bezpieczeństwo transakcji.
W ten sposób będzie można opłacić należności w Urzędzie Stanu Cywilnego, Referacie
Spraw Obywatelskich, Referacie Promocji
i Rozwoju Lokalnego, Referacie Geodezji
i Planowania Przestrzennego, Referacie
Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
Wodnej, Referacie Podatków i Opłat Lokalnych oraz w Referacie Ochrony Środowiska. Oczywiście opłaty można nadal
wnosić w tradycyjny sposób w kasie urzędu.
Urząd Miejski w Starym Sączu uczestniczy
w programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (RKA)
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EKONOMIA I PIENIĄDZE

Dobry klimat dla biznesu
Zarząd Województwa Małopolskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminy Stary Sącz o dofinansowanie budowy Strefy Aktywności Gospodarczej. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Stary Sącz na uzbrojenie działek i budowę dróg w strefie przy ul.
Wielki Wygon dostanie 896 088,53 zł. Całość inwestycji to 1 509 673 zł. Za tę kwotę zostaną wykonane
roboty drogowe, sieć oświetleniows dróg i chodników, uzbrojenie terenu (kanalizacja sanitarna i deszczowa) oraz sieć wodociągowa.

WIZUALIZACJA UMIG

RAFAŁ KAMIEŃSKI

– SAG zlokalizowana jest przy północnej granicy Starego Sącza, w odległości około 1 km od skrzyżowania
z drogą wojewódzką; dojazd do SAG
stanowił istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji terenów inwestycyjnych w Starym Sączu
– mówi zastępca burmistrza Starego
Sącza Kazimierz Gizicki.
To odpowiedź samorządu na problemy przedsiębiorców. Ta inwestycja
może w dłuższej perspektywie czasu
okazać się kluczowa dla rozwoju gminy mając na względzie długofalowe
planowanie i właściwy poziom warunków życia mieszkańców.
– Impuls do działania dały spotkania z lokalnym biznesem – dodaje burmistrz Jacek Lelek. – Tworzymy
jednolitą i uzbrojoną strefę aktywności gospodarczej z funkcjonalnym
układem drogowym i parkingowym.
Ze względu na rolniczo-turystyczny
charakter naszej gminy kwestia dostępu do kompleksowo uzbrojonych
terenów inwestycyjnych jest kluczo12 lipiec – sierpień 2017

we dla wszystkich potencjalnych
przedsiębiorców.
1 lipca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
które rozszerza SEE o podstrefę Stary
Sącz. Inwestorzy będą mieli do dyspozycji 2 ha gruntów przy ul. Wielki Wygon, a w całej starosądeckiej Strefie
Aktywności Gospodarczej już 7 ha.
– Konsekwentnie realizujemy to,
co założyliśmy kilka lat temu – w Starym Sączu muszą powstawać nowe
miejsca pracy – podkreśla burmistrz
Jacek Lelek. – Starosądecka Strefa Aktywności Gospodarczej to jeden
z najistotniejszych elementów naszej
strategii, a przedsiębiorcy to najważniejszy bodaj składnik naszej wspólnoty samorządowej, jeden z najważniejszych warunków rozwoju. Chcemy,
by nasz samorząd był dobrym miejscem do prowadzenia biznesu.
W 2013 roku Rada Ministrów zmieniła rozporządzenia dotyczące Specjalnych Stref Ekonomicznych, prze-
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dłużając ich funkcjonowanie do 31
grudnia 2026.
– Krakowski Park Technologiczny, czyli spółka, która zarządza krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną reklamuje się hasłem: Po sukces
przyjdź do Krakowskiego Parku Technologicznego. Dziś można powiedzieć:
Po sukces przyjdź do Starego Sącza
– nie ukrywa zadowolenia zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki. – To
dla nas świetna informacja. Inwestorzy czekali na tę decyzję. SEE obejmie dokładnie 1,91 ha gruntu wokół
starej oczyszczalni. Są zainteresowane firmy, grunt sprzedamy oczywiście
w drodze przetargu.
Specjalna Strefa Ekonomiczna
w Starym Sączu to najważniejsza
część większej całości, czyli wspomnianej starosądeckiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Będą ją tworzyć
trzy obszary: działki scalone i wykupione przez starosądecki samorząd
wokół ul. Wielki Wygon, na Piaskach
i w rejonie przy rondzie Jana Pawła II.

Wycinka drzew po nowelizacji przepisów

FOT. W. WALISZEWSKI

17 czerwca br., weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Zmieniły się także przepisy
dotyczące wycinki drzew. Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które
rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zapis nowej ustawy nałoży na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru
usunięcia drzew, których obwody pni
na wysokości 5 cm przekraczają:
• 80 cm – w przypadku topól, wierzb,
klonów
jesionolistnych,
klonów
srebrzystych,
• 65 cm – w przypadku kasztanowców
zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
• 50 cm – w przypadku pozostałych
gatunków drzew. Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.
Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany zostanie do przeprowadzenia
oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich
zgłoszenia, podczas których winien
ustalić gatunek drzew oraz ich obwody
na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis

utraci moc po upływie 6 miesięcy od
dnia jego sporządzenia (w przypadku
nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).
W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od
oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Usuniecie drzewa
może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł
sprzeciwu w tym terminie.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania
oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowę, a budowa ta będzie mieć
związek z prowadzeniem działalności
gospodarczej i będzie realizowana na
części nieruchomości, na której rosły
usunięte drzewa będące przedmiotem
procedury zgłoszenia, wówczas na
właściciela nieruchomości nałożony
zostanie obowiązek uiszczenia opłaty
za usunięcie drzew.
Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku
sprzeciwu organu skutkować będzie
naliczeniem administracyjnej kary
pieniężnej
W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowa-

A to ciekawe...

Dobro dzieci bardziej chronione

FOT. SXC.HU

Wspólna inicjatywa Departamentu Spraw Rodzinnych
i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratury Krajowej jest odpowiedzią na nasilające się przypadki drastycznych
przestępstw przeciwko dzieciom: skatowanie na śmierć półrocznego Maksymiliana z Rzeszowa i pobicie jego
dwuletniej siostry; znęcanie się nad
dwumiesięcznym Igorem z Łodzi,
który doznał złamania czaszki; próba samobójcza 10-letniej dziewczynki
z Zamościa, którą maltretowała matka.
Analiza tych i innych tragicznych wydarzeń wskazuje, że dochodzi do nich często w rodzinach, które są
objęte dozorem kuratora sądowego albo w sprawach
w których sądy, np. na wniosek pracowników opieki spo-
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dzeniem działalności gospodarczej
obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu,
a nie jak wcześniej na wysokości 130
cm.
Z rad gmin zdjęta zostanie możliwość
podejmowania uchwał, w których można poszerzyć katalog drzew lub krzewów, na usunięcie których nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia,
a także katalog drzew lub krzewów, za
usunięcie których nie będzie naliczana
opłata oraz uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie zieleni
(na mocy nowej ustawy w terminie do
1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy do
spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat
oraz ich zróżnicowanie; do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do
ustalania opłaty za usunięcie zieleni
stosowane będą maksymalne stawki
określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. 500zł/1cm obwodu drzewa dla
drzew i 200zł/1m2 krzewu),
Organy wydające zezwolenia na usuwanie zieleni ponownie zobligowane
zostaną do uzgadniania z Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska decyzji
dotyczących drzew usuwanych z pasów drogowych. (red)

łecznej, prowadzą z urzędu postępowania o ograniczenie praw rodzicielskich.
Nie jest o tym informowana prokuratura, która ma największe możliwości pilnego reagowania w niepokojących
sytuacjach, w tym zbierania i zabezpieczania dowodów.
Takich uprawnień nie posiadają np. kuratorzy sądowi czy
organy opieki społecznej.
Art. 59 Kodeksu postępowania cywilnego
daje obecnie sądom wyłącznie możliwość
zawiadamiania prokuratora o prowadzonej sprawie, gdy sądy uznają to za
konieczne. Nowelizacja tego przepisu
ma nałożyć na sądy rodzinne taki obowiązek w przypadkach, gdy zagrożone
jest dobro dziecka i gdy prowadzone są
z urzędu postępowania dotyczące władzy
rodzicielskiej. Zobliguje to sądy do zawiadamiania prokuratury i umożliwi prokuratorom, wyposażonym w odpowiednie środki prawne, szybką i właściwą reakcję w celu zwalczania patologicznych zachowań
wobec dzieci. (red)
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SUMMACUM LAUDE
dla Starego Sącza

Rok ciężkich przygotowań i wyrzeczeń, niekończące się próby, wiele wylanych łez i potu, nieprzespane
noce, pełna mobilizacja i… wielki sukces. Orkiestra Miejska Stary Sącz zdobyła po raz pierwszy w historii Złote Pasmo „SUMMA CUM
LAUDE” i Grand Prix Festiwalu Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego czyli najwyższe odznaczenia na XXVI
Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr
Dętych w Rybniku. Na uroczystej gali
obecny był dyrektor Centrum Kultury
i Sztuki im. Ady Sari – Wojciech Knapik.
Miejska Orkiestra Stary Sącz musiała się
zmierzyć z 10 najlepszymi orkiestrami z całej Europy. Swoją muzyką podbiła serca jurorów
oraz publiczności. Wyzwoliła pozytywną energię,
wypełniając salę wzruszającymi dźwiękami. Rozgromiła
wszystkie pozostałe zespoły, otrzymując rekordowe 93,73
punkty i pozostawiając daleko w tyle pozostałych muzyków (różnica aż 8 punktów pomiędzy pierwszym a drugim
miejscem w historii tego festiwalu jest rzeczą do tej pory
niespotykaną). Pierwsze miejsce otrzymała również Aneta Baziak nagrodzona za występ solowy. Komisja konkur14 lipiec – sierpień 2017
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fot. Waldemar Wójs
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sowa składała się z 10 osób,
z przewodniczącym profesorem
Alojzym Kopoczkiem. Wszyscy sędziowie byli pod olbrzymim wrażeniem profesjonalizmu naszej orkiestry, niektórzy z nich porównywali ich występ do
perfekcyjnego wysłuchania nagrania z płyty. – To co osiągnęliśmy w tym roku jest marzeniem wszystkich orkiestr
– podkreśla dyrektor orkiestry, Georg Weiss. – Wyjechaliśmy w Boże Ciało nieco później, aby muzycy mogli tego
dnia zagrać w Starym Sączu. Autokar, którym mieliśmy jechać na Festiwal zatrzymał się tuż przed Rynkiem w Starym Sączu i się zepsuł. Spóźniliśmy się półtorej godziny.
Na szczęście co się źle zaczyna, zazwyczaj dobrze się kończy. Otrzymaliśmy najwyższe odznaczenie i jesteśmy
z tego bardzo dumni. Zagraliśmy dwa poematy
symfoniczne, które zaprezentowaliśmy wcześniej starosądeckiej publiczności: Tytanic
i Sub Terra oraz koncert Głazunowa – program zarówno trudny do zagrania jak i do
odbioru. Jednak atmosfera była tak niesamowita, że stworzyliśmy muzykę pełną
emocji, która poprowadziła nas do zwycięstwa. Stanowimy zgraną grupę, która wie,
że warto się zaangażować i dać z siebie
coś więcej, by wspólnie sięgnąć po najwyższe wyróżnienia.
Natomiast na niedzielnym finałowym koncercie laureatów w Rybniku orkiestra ze Starego Sącza zdecydowała się zagrać repertuar pieśni regionalnych. Zaprezentowała się i tym razem z jak najlepszej strony. Przy dźwiękach
pieśni ludowych bawiło się tysiąc osób, a o Starym Sączu
można było usłyszeć w radiu, telewizji i w Internecie. To
był pokaz, który został podsumowany w następujący sposób: Stary Sącz nie tylko umie grać ale również potrafi po-

kazać werwę i swoje korzenie. – Bez względu na to, gdzie
jesteśmy nie możemy zapominać o swoim pochodzeniu,
kulturze i tradycjach. Aby zachować tożsamość, musimy
być dumni ze swoich korzeni, musimy pielęgnować i chwalić się swoją tradycją. Z takim przesłaniem zakończyliśmy
nasz Koncert Galowy na Rybnickiej ziemi – napisał na Facebook’u jeden z muzyków. – Kiedy w orkiestrze dobrze
gra dziesięciu muzyków i jeden fałszuje, to wszyscy słyszą tylko tego jednego. W naszej orkiestrze każdy muzyk
dał z siebie wszystko. Kosztowało to wiele wyrzeczeń i poświęcenia, można powiedzieć, że niektórym język wisiał aż
do kolan, ale chcieli być najlepsi. Nasza determinacja i pracowitość przyniosły owoce. Droga, którą przeszliśmy pokazała, że orkiestra jest w znakomitej formie i potrafi zagrać
praktycznie wszystko – dodaje Georg Weiss.
Nie bez znaczenia przy osiągnięciu tego sukcesu, który sam w sobie, jak mówi Georg Weiss, jest zasługą muzyków, okazała się charyzmatyczna osobowość dyrygenta,
jego wizja, umiejętność zdyscyplinowania i zmotywowania
całej orkiestry. Dla niego scena jest majestatem, na której muzyk musi zdawać sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności za przekazywanie drugiej osobie emocji. Zdawał on sobie sprawę, że w Polsce orkiestry z reguły grają
głośno i rytmicznie, natomiast wyznaczonym celem miało
był uzyskanie subtelności i szlachetności brzmienia orkiestry symfonicznej. Żeby to uzyskać, orkiestra pracowała
niestrudzenie przez cały rok. To on śpiewał, pokazywał, powtarzał, ćwiczył, aż dana grupa zagrała w taki, a nie inny
sposób. – Każdy na swojej drodze potrzebuje wsparcia.
Droga, którą ktoś wybiera pełna jest zakrętów, niebezpieczeństw, czasami daje w kość, ale dzięki wsparciu, jakie
może dać mentor zamienia się ona w bezpieczną i przyjemną podróż. Mam nadzieję, że moim muzykom pokazałem taką drogę i byłem dla nich wsparciem. Niemniej
nawet dyrygent potrzebuje czasami wsparcia. Dla mnie
takim mentorem jest moja żona. Chciałem również podziękować za pomoc, jaką cały czas otrzymuję ze strony dyrektora Centrum Kultury i burmistrza Starego Sącza – podkreśla Georg Weiss.
Orkiestra w Starym Sączu zaprezentuje swój kunszt na
koncercie jesiennym, który odbędzie się 4 listopada w starosądeckim Sokole. Publiczność będzie mogła usłyszeć
niecodzienny solowy koncert dwóch światowej sławy trębaczy (jednym z nich będzie syn Georga Weissa), którzy
zagrają koncert Vivaldiego. W programie pojawi się także
opowieść o górze Pilatus pod Lucerną, historia Prometeusza, a także symfonia Hobbits – najbardziej znana symfonia na orkiestrę dętą. Podczas koncertu nie zabraknie
czasu na wspólne świętowanie tegorocznej nagrody Grand
Prix. Natomiast już we wrześniu orkiestra będzie promować
Stary Sącz na Węgrzech, w mieście partnerskim Dunakesi. – Przez ten rok ciężkich przygotowań pokazaliśmy młodym ludziom coś, czego nie dadzą sobie odebrać; że muzyka to są emocje, coś najważniejszego w życiu. Jesteśmy
muzykami i mamy serce na dłoni. Każda muzyka, czy to
jest koncert symfoniczny czy też muzyka ludowa, musi być
piękna. Cały czas szukamy też nowych muzyków, którzy
chcą tę przygodę z nami dzielić. Serdecznie wszystkich zapraszamy – zachęca Georg Weiss, dyrygent, który w tym
roku podbił serca jury i gości Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Rybniku. (WW)

KURIER

lipiec – sierpień 2017 15

WYDARZENIA

(Nie)ostatni plener Mariana Nowińskiego

FOT. W. Waliszewski

W tym roku XII Międzynarodowy Plener Malarski – Sympozjum Kultur Lokalnych w Starym Sączu został zdominowany przez tragiczne wydarzenie, jakim było odejście inicjatora i pomysłodawcy tego wydarzenia, profesora Mariana Nowińskiego.

Profesor Marian Nowiński urodził się
w 1944 roku w Brześciu nad Bugiem.
Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Nałęczowie. Studiował historię sztuki na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie,
a następnie na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk pięknych;
dyplom w 1974 roku w zakresie grafiki projektowej i malarstwa u profesorów Henryka Tomaszewskiego i Stanisława Poznańskiego.
Dwukrotny stypendysta Rządu
Włoskiego. Juror i komisarz krajowych i międzynarodowych konkursów, wystaw i plenerów. Twórca Teatru Jednego Znaku (TJZ). Autor
wielu albumów, książek i okolicznościowych publikacji multimedialnych,
a także prac artystycznych i projektów dla ONZ i Unii Europejskiej. Zaprojektował ponad 200 plakatów.
Miał w dorobku kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju i za
granicą: Austria, Szwecja, Francja,
Hiszpania, Niemcy, Słowacja, Portugalia, Chiny, Japonia. Jego prace
znajdują się między innymi w zbiorach: Muzeum Plakatu w Wilanowie
(Warszawa), Muzeum Narodowego
w Poznaniu, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Museo Internacional de la Resistencia Salvador Allende w Hawanie, Ayuntamiento de
Picassent w Hiszpanii, Les Arts Décoratifs – Musée de la Publicité w Paryżu, National Taiwan Museum of Art,
Museum für Kunst Gewerbe w Hamburgu, Museum on the Seam w Jerozolimie, Lahti Art Museum w Finlandii, Ogaki Poster Museum w Japonii
oraz w zbiorach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Mieszkał
i tworzył w Warszawie.
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rtyści, którzy przyjechali do Starego Sącza wyrażali ogromny smutek i żal
po stracie tak wspaniałego artysty, przyjaciela i opiekuna. Niemniej pomimo zauważalnej melancholii, wzorem lat ubiegłych, starali się tworzyć
swoje prace w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. Na dwa tygodnie szkolne klasy zamieniły się w pracownie artystyczne. Część uczestników
przygotowywało swoje szkice w plenerze. Oprócz malowania artyści zwiedzali
okolice Starego Sącza.
Artyści spotkali się w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu z burmistrzem Jackiem Lelkiem. W spotkaniu uczestniczyła też przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Zielińska. Burmistrz opowiadał gościom o grodzie św. Kingi i wspominał,
jak trzynaście lat temu rodziła się koncepcja pleneru, przywołując oczywiście
twórców tego ważnego dla miasta, szeroko rozpoznawalnego wydarzenia – małżeństwo profesorów sztuk plastycznych Teresę Platę–Nowińską i Mariana Nowińskiego. Uczestnicy pleneru oprócz serdecznych powitań i życzeń owocnej
pracy twórczej otrzymali od Gospodarza Miasta i Gminy upominki, m.in. album
ze zdjęciami ambon w kościołach diecezji tarnowskiej.
Tradycyjnie już w restauracji Staromiejska odbyło się otwarte spotkanie z starosądecką społecznością w ramach Sympozjum Kultur Lokalnych, gdzie każdy
z uczestników pleneru miał okazję przedstawić autorską prezentację o swojej
sztuce. Rozpoczęcie poprzedziła minuta ciszy, podczas której uczczono pamięć
śp. prof. Mariana Nowińskiego. W trakcie spotkania jeden z uczestników tegorocznego Pleneru, Japończyk Kin Taii, zaprezentował autorski film o Starym Sączu, który stał się hołdem wdzięczności dla profesora Mariana Nowińskiego za
jego zaangażowanie i serdeczność. Na spotkaniu obecny był burmistrz Jacek
Lelek, który w ciepłych słowach tak wspominał profesora Nowińskiego: – Byliśmy w szoku, gdy w 2009 roku dowiedzieliśmy się o śmierci naszej Teresy Nowińskiej z Mostek. Tak wspaniałej kobiety i cenionej Artystki. Nie spodziewaliśmy się, że w tak krótkim czasie przyjdzie nam pożegnać Jej męża. Jesteśmy
wstrząśnięci wiadomością o śmierci Profesora – to niezwykle wymowne, że
śmierć przyszła teraz, gdy w Starym Sączu odbywa się XII Międzynarodowy Plener Malarski, którego inicjatorem był śp. Profesor Marian Nowiński. W piątek,
gdy ma się odbyć wernisaż będziemy towarzyszyć śp. Profesorowi w Jego ostatniej drodze. Nasz Marian – bo tak pozwolę sobie mówić – to Profesor z największych światowych galerii. Znany na kilku kontynentach. Człowiek wielkiego
formatu a tutaj – w Starym Sączu, w Mostkach – po postu Marian. Człowiek
bezpośredni, nie stwarzający żadnego dystansu, ciepły, towarzyski, radosny.
Takim go zapamiętamy.
Uwieńczeniem sierpniowej pracy artystów był wernisaż w Galerii pod 5, po
którym odbyło się widowiskowe spalenie rzeźby na rynku. – Rozmawiałem
z Piotrem Nowińskim, synem Profesora – podkreślał burmistrz – pierwsza
rzecz, którą sobie powiedzieliśmy to to, że ten plener będzie trwał. Już dzisiaj
pragnę powiedzieć, że to fantastyczne dzieło, ten magnes przyciągania do Starego Sącza w artystycznym świecie, które zapoczątkowali państwo Nowińscy,
będziemy kontynuować z Piotrem, który jest także wspaniałym artystą i sukcesorem tej misji. (WW)
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Kin Taii – japońskiego artysty, uczestnika tegorocznego międzynarodowego pleneru malarskiego, autora filmu o Starym
Sączu.
1. Skąd wziął się pomysł stworzenia filmu o Starym Sączu?
– Stary Sącz jest niezwykłym miejscem w skali całego świata, ponieważ potrafi zachować całą swoją
historię, kulturę, wiarę i tradycję;
potrafi je pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom. Film
o Starym Sączu powstał z myślą o podziękowaniu Miastu i jego
mieszkańcom za gościnność i za
panującą tutaj atmosferę. Chciałem oddać niezwykły klimat, niesamowitą przestrzeń, a także bogatą historię i lokalną kulturę tego
miejsca. Staram się zawsze obserwować rzeczywistość własnymi
oczami. W swoim życiu zwiedziłem
wiele miejsc, ale tak naprawdę Stary Sącz podoba mi się najbardziej.
Jest to miasto niezwykłe, wprowadza mnie w błogi nastrój, czuję tutaj pozytywne wibracje. Tutaj
wypoczywam, czuję się dobrze, odzyskuję spokój. To miasto posiada
wyjątkowo pozytywną energię. Prezentując mój film chciałem również
oddać hołd śp. Marianowi Nowińskiemu, który był pomysłodawcą
i główną siłą napędową wszystkich
plenerów malarskich w Starym Są-

czu. Zawsze wspominam go bardzo
życzliwie. Jest dla mnie wyjątkową
osobowością, która przekazała mi
siłę.
2. Co najbardziej przyciąga uwagę
w Starym Sączu?
– Bardzo lubię spacerować po starosądeckich uliczkach, o każdej
porze dnia, nawet w środku nocy.
Potrafię się wtedy w pełni zrelaksować. Miasto jest bardzo bezpieczne
i przyjazne turystom. W Starym Sączu najbardziej lubię oba kościoły,
św. Kingi oraz św. Elżbiety, a także
rynek. Podobają mi się kamienie,
które wypełniają rynek, dopełniając klimat tego miejsca.
3. Jacy są starosądeczanie?
– Nie znam języka polskiego ani angielskiego. Bariera językowa sprawia, że nie mam okazji na zawarcie
bliższej znajomości ze starosądeczanami, niemniej zadziwiło mnie,
jak pewnego dnia, jedząc obiad
w tutejszym barze poznałem mieszkańca, który mówił dobrze w języku chińskim. Mam bardzo pozytywne odczucia co do mieszkańców.
Jestem przekonany, że starosąde-

KURIER

czanie to ludzie niezmiernie życzliwi. Gdybym mógł z nimi rozmawiać,
chciałbym im przekazać, że najważniejsza jest harmonia pomiędzy
człowiekiem, społecznością i Bogiem. Najbardziej wartościowe społeczności to te, które potrafią żyć
w zgodności ze sobą i otaczającym
środowiskiem. Chciałbym przedstawić Stary Sącz całej Japonii. Myślę, że starosądeczanie polubiliby
Japończyków i vice versa. Chciałbym też, aby starosądeczanie mogli lepiej nas poznać, by nawiązać
dłuższy dialog i tworzyć pokój między narodami. Myślę, że Stary Sącz
mógłby stać się symbolem pokoju –
każda mała społeczność powinna
starać się ochraniać swoją historię
oraz dorobek kulturalny i filozoficzny przed postępującą globalizacją.
Powinniśmy przekazywać kolejnym
pokoleniom wartości i idee, które
są pielęgnowane od stuleci, najlepiej w nowy, przyjazny młodym
sposób. Powinniśmy to robić nieustannie, powtarzając nasze działania cały czas. To jest niezmiernie
ważne. Chciałbym przyjechać tutaj
ponownie. Dziękuję wszystkim za
wspaniałą gościnę. (WW)
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Jarmark Świętej Kingi był organizowany w ramach projektu: „Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast”, który realizowany jest przez Miasto Lewocza i Gminę Stary
Sącz. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020.

A to ciekawe...

75. rocznica likwidacji
starosądeckiego getta
Tragiczne wydarzenia sprzed 75 lat ze Starego Sącza upamiętnili mieszkańcy regionu. W czasie likwidacji żydowskiego
getta na starosądeckich Piaskach
rozstrzelano 95 osób.
W spotkaniu uczestniczył burmistrz
Jacek Lelek, zastępca Kazimierz Gizicki i przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa
Zielińska. To trzecie takie wydarzenie w historii Starego Sącza upamiętniające historię
Żydów, którzy żyli na naszych terenach.
– Niewątpliwie 17 sierpnia 1942 roku to najtragiczniejszy dzień w historii naszego miasta – podkreślał burmistrz Jacek Lelek. – To ogromny dramat nie tylko 95 zamordowanych starosądeckich Żydów ale również 1300
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tych, którzy wyruszyli w ostatnią drogę ze starosądeckiego getta. Ciężko sobie wyobrazić, że pod tym samym
słońcem, w tym samym miejscu, w tym samym otoczeniu gór i ulic, mogła się wydarzyć taka tragedia. Że zło
i nienawiść ludzka mogła święcić triumfy. Dzięki Bogu żyjemy w innych czasach, ale pamięć o tamtych
wydarzeniach jest bardzo ważna. Bo ta pamięć krzyczy NIGDY WIĘCEJ. Musimy robić wszystko żeby nigdy więcej człowiek
człowiekowi takiej kaźni nie zgotował.
Nienawiść między ludźmi zbiera swoje
żniwo cały czas. Nie zapominajmy, że
kilkaset kilometrów stąd dzieją się rzeczy podobne i gorsze. Trzeba wielkiego
wysiłku i świadomości każdego z nas. Musimy dbać i kierować się największą wartością
– miłością i pokojem.
Organizatorzy uroczystości: Towarzystwo Miłośników
Starego Sącza i Fundacja Nomina Rosae – Sądecki Sztetl.
Sponsorem tablicy pamiątkowej jest Bank Spółdzielczy
w Starym Sączu. (red)
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Jarmark Św. Kingi

Pół Polski zazdrości nam
tego festiwalu

FOT. Marcin Talar

5. PANNONICA FOLK FESTIVAL

rozmowa
z Wojciechem Knapikiem
– dyrektorem Centrum Kultury
i Sztuki im. Ady Sari
w Starym Sączu
Czy Barcice to dobre miejsce na organizację ogólnopolskiego Festiwalu?
Okazuje się, że tak. Ta niegdysiejsza wieś letniskowa z pewnością
przeżywa obecnie swój renesans.
Najważniejsze festiwale z nurtu „etno-folk” i „world music” były dotąd
domeną dużych miast. Poznań, Gdynia, Kraków. Lublin, Warszawa. Teraz
do tego grona dołączyły nasze Barcice. Dołączyły to mało powiedziane,
mocno namieszały w branży. W ciągu
pięciu lat pod niektórymi względami
udało nam się nawet przegonić starszych i bardziej doświadczonych „kolegów" wśród folkowych festiwali.
Nasz Festiwal został dostrzeżony
nawet w Brukseli. Dzięki wpisaniu
przez Międzynarodowe Jury i Zespół
Ekspertów EFA (European Festivals
Association Festiwal na listę najciekawszych europejskich festiwali Pannonica przez dwa lata (2017-2018)
ma prawo używać specjalnego znaku „Remarkable Festival” („Niezwykły Festiwal”), który przyznaje się za
wysoki poziom artystyczny i znaczący wkład w międzynarodowy obieg
kultury.
Jak mieszkańcy Barcic odnoszą się
do festiwalowej idei?
Bardzo dobrze. Stowarzyszenie
Barciczanie jest obecne na festiwalu od samego początku i traktuje
nasz festiwal niemal jak swój. Wzorową współpracę mamy z Księdzem
Proboszczem miejscowej Parafii, który użycza nam terenu pod parking.
Tak samo współpracuje się nam

z radnymi i sołtysami. Coraz liczniej
w festiwalowych koncertach biorą
udział mieszkańcy Barcic. W porównaniu w pierwszą edycją w tym roku
Barciczanie zakupili niemal 8 razy
więcej biletów. Bardzo miłym przejawem współpracy jest to, że mieszkańcy Barcic sami oferują nam pomoc przy jego organizacji, np. w tym
roku dostaliśmy od sąsiadów propozycję wykorzystania przyległych pól
na parkingi i pola biwakowe. Praktycznie nie zdarza się nam, żeby ktoś
z miejscowych odmówił pomocy czy
współpracy.
Skąd przyjeżdżają festiwalowicze?
Nasza publiczność pochodzi z całej Polski; z dziesiątków, jak nie setek miast i mniejszych miejscowości.
Niektórzy pilnują, żeby zakupić karnet na nasz festiwal zaraz, gdy tylko
kończy się poprzednia edycja. Na początku października 2016 zakupiono
na tej zasadzie przeszło 500 karnetów na festiwal, który miał się odbyć
niemal 11 miesięcy później i gdy nie
podaliśmy nawet jeszcze, kto na nim
wystąpi. Najliczniejsza grupa przyjeż-
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dża z Krakowa (ponad tysiąc osób),
na drugim miejscu jest Warszawa.
Dopiero na trzecim miejscu pobliski
Nowy Sącz i tuż za nim ... Barcice.
Zdarza się, że młodzi ludzie przyjeżdżają znad morza autostopem, popularne staje się wyszukiwanie przejazdów w samochodach prywatnych
i dorzucanie się do kosztów paliwa.
Większość z nich wybiera zamieszkanie na polu namiotowym, które powstaje przy wiosce festiwalowej, ale
na brak obłożenia nie narzekają też
pobliskie pensjonaty czy gospodarstwa agroturystyczne.
Co ich przyciąga na festiwal?
Z pewnością żywiołowa, wręcz
ognista muzyka. Ale gdy pytamy ludzi, dlaczego przyjeżdżają do nas,
na pierwszym miejscu wskazują niepowtarzalną atmosferę i klimat tego
miejsca. Najwyraźniej oni się tu dobrze czują i dlatego tak tęsknią za
ostatnim tygodniem wakacji, kiedy
będą mogli przyjechać na festiwal
Pannonica ponownie.
I ostatnie pytanie: czy są jeszcze bilety na festiwal?
Cała dostępna pula karnetów została już wyprzedana. Można kupić
jeszcze bilety na wybrane dni. Wejściówka na czwartek kosztuje 35 zł,
a na piątek i sobotę po 65 zł. Mowa
tu o biletach dziennych, każdy z nich
umożliwia udział w czterech koncertach i innych wydarzeniach towarzyszących, które mają miejsce w wiosce festiwalowej. (WW)
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39. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej

Dawniej, czyli bliżej

FOT. Janusz BOBREK

Dobiegła końca niespełna tygodniowa uczta z muzyką z „serca Europy”. Publiczność wysłuchała sześciu
niezwykłych koncertów w Starym Sączu i jednego w słowackim Podolińcu, gdzie odbył się prolog festiwalu. W tym roku zaprezentowano muzykę naszych bezpośrednich sąsiadów oraz rodzimą. Były wycieczki do
Czech (Praga i Kromieryż), Słowacji (Podoliniec), Austrii i Krakowa. Finałowy koncert oparty na zbiorze muzyki sakralnej Claudia Monteverdiego „Selva morale e spirituale” w symboliczny sposób podsumował festiwal. Wydany w Wenecji zbiór uważany jest za swoistego rodzaju testament muzyczny Monteverdiego, który
wywarł olbrzymi wpływ na muzykę w Europie.

39.

edycja
SFMD
była też małym
jubileuszem 5-lecia
dyrektorowania artystycznego prof. Szelesta.
– Bardzo lubię Stary Sącz. To miejsce, w którym odpoczywam i nabieram sił, mimo że festiwal organizacyjnie kosztuje dużo wysiłku i nie
pozostawia wolnego czasu. Ponieważ na co dzień mieszkam w Krakowie, na pewno gra tu rolę kameralna atmosfera, wolniejszy rytm życia,
a przede wszystkim absolutna cisza,
która zalega późnym wieczorem wokół Centrum Opoka, w którym wszyscy mieszkamy. To jest coś, czego
w wielkim mieście nie sposób doświadczyć. Wszystko to sprawia, że
w Starym Sączu czuję się bardzo dobrze i z radością tam przyjeżdżam –
zaznacza Marcin Szelest.
20 lipiec – sierpień 2017

– Festiwal przede wszystkim skupił się na Europie Środkowej, która w pewnym sensie traktowana
jest jako wtórna, przyjmująca utwory, kierunki, mody z Zachodu i ewentualnie przystosowująca je do miejscowych potrzeb – podsumowywał
Lesław Czapliński, krytyk muzyczny.
– Ten festiwal pokazał, że również
tutaj rodziło się wiele interesujących
pomysłów, rozwiązań muzycznych,
które są godne spopularyzowania.
Dotyczy to muzyki czeskiej, która
dwa razy pojawiła się w repertuarze
w oparciu o archiwa praskie i z Kromieryża, związanego z ołomunieckim biskupem. To także chciałoby się
dziś powiedzieć Europejczyk ante litteram, czyli Valentin Bakfark, który
łączył Siedmiogród, skąd pochodził,
z Węgrami i z Polską, gdzie również
przebywał. Czy na koniec koncert
muzyki Claudio Monteverdiego, któ-
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rego muzyka też znajdowała znaczną recepcje m.in. w Polsce. Bardzo
ciekawy był koncert przedstawiający
twórczość minnesingerów, czyli śpiewających rycerzy. Wiele tych nazwisk
znamy chociażby z romantycznych
oper Richarda Wagnera.
W tym roku Program 2 Polskiego Radia nagrywając i transmitując wydarzenia 39. Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej wrócił
do nawiązanej 40 lat temu współpracy z imprezą. W radiowych archiwach Polskie Radio zgromadziło bogate zbiory rejestrowanych w Starym
Sączu koncertów, które są dzisiaj
bezcenną pamiątką polskiego życia
muzycznego, a jednocześnie zapisem unikatowych wydarzeń koncertowych. Projekt był realizowany przy
wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego i Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. (red)

Festynowe lato
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ra, sprzętu AGD czy lokaty 1000 zł w Banku Spółdzielczym był samochód
marki Volkswagen Golf.
W Barcicach z okazji
Dnia Dziecka odbył się festyn rodzinny pod hasłem
„Zdrowy, kolorowy zawrót
głowy” zorganizowany przez
Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła” i Zespół Szkół w Barcicach
dla społeczności Barcic. Uczniowie
Zespołu Szkół w Barcicach zaprezentowali się w tańcu zarówno regionalnym, jak i nowoczesnym,
a także w piosenkach, które wykonywały dzieci z młodszych
klas. Do najmłodszych wykonawców należeli przedstawiciele
Niepublicznego Przedszkola Sióstr Karmelitanek oraz Przedszkola „Słoneczko”. Najmłodsi dobrze się bawili w konkursie „Poszukiwanie skarbów”, które przygotowała Powiatowa
i Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu.
Na koniec zabawy organizatorzy pozostawili losowanie cennych nagród ufundowanych przez
firmę Fakro oraz festiwal kolorów, który
był emocjonującym finałem dnia pełnego atrakcji.
Natomiast na boisku sportowym
Osiedla Cyganowice odbył się Wakacyjny Festyn Rodzinny zorganizowany
przez Zarząd Osiedla. – Na przybyłych
licznie uczestników imprezy czekała
moc atrakcji – relacjonuje przewodnicząca Zarządu Osiedla Barbara Boszowska,
główna animatorka imprezy. Na początku
wystąpili podopieczni Stowarzyszenia „Gniazdo”, przybliżając gościom działalność organizacji. Ich
występ nagrodzony został gromkimi brawami. Następnie zostały przeprowadzone liczne konkursy dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, w których można było
wygrać nagrody,
tj. bony na lody
w cukierni „Jeziorek”, pizzę w restauracji „Bartolini”, piłki nożne,
rakietki i wiele innych. Wszystkim dzieciom rozdano lody zasponsorowane przez
firmę Koral. Dzieci przez czas trwania imprezy korzystały z dmuchanego zamku wypożyczonego ze Stowarzyszenia „Sursum
Corda” oraz napojów i słodyczy. Wszystkim uczestnikom festynu
przygrywał zespół muzyczny „RITMO”. Wieczorem każdy uczestnik imprezy uczestniczył w grillu, z którego serwowano pieczone kiełbaski. Podczas festynu panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Popowic przygotowały smaczne potrawy regionalne. (WW)
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towarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gaboń po raz kolejny
zorganizowało festyn rodzinny, na który zostali zaproszeni goście z Węgier. Na festynie zaprezentowały się dzieci
i młodzież szkolna oraz kapele: Pogwizdani, Skalni i Prehybianie, a muzykę podczas zabawy tanecznej zapewnił zespół Strojni. Moc atrakcji czekała na najmłodszych: zjeżdżalnie, pokazy
walk taekwondo,
zawody sportowe, jazda na kucyku i loteria fantowa. Oczywiście,
jak każde starosądeckie sołectwo Gaboń słynie z lokalnych
przysmaków i na
festynie ich też
nie zabrakło. –
Spotkaliśmy się
po raz piąty – mówi Halina Dara, sołtyska Gabonia i zarazem
radna Rady Miejskiej w Starym Sączu. – Chcemy
się integrować, wspólnie rozmawiać o ważnych a
ł
sprawach, razem odpoczywać przy dobrej yd
muzyce. Jak zawsze gościliśmy przyjaciół z Węgier, którzy serwowali swoje regionalne dania. Nikt na pewno się nie
nudził.
W Mostkach odbył się festyn rodzinny,
z którego dochód został przeznaczony
na budowę nowego kościoła parafialnego pw. Miłosierdzia Bożego. W organizację festynu włączyli się mieszkańcy Mostków, stowarzyszenie Mostki Razem, Osiedla
Północ i Zachód w Starym Sączu, rada parafialna
i zespół Starosądeczanie. Podobnie było w Gołkowicach
Górnych, gdzie odbył się XII rodzinny festyn parafialny, organizowany pod kier. ks.
proboszcza Kazimierza Koszyka. Organizatorzy
zadbali o atrakcje dla wszystkich. Na scenie
zaprezentowali się młodzi laureaci I Parafialnego Konkursu
Polskiej Piosenki, CEA Ognisko
muzyczne, Dziecięcy Zespół Regionalny Pieśni i Tańca Spod
Przehyby, przedszkolaki z „Małego Artysty” i Przedszkola Sióstr
Karmelitanek, a także chór parafialny, chór Dobricz z Bułgarii
i zespoły z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu. Gwiazdą wieczoru był kabaret Formacja Chatelet.
Największą atrakcją cieszyły się losy, z których dochód przeznaczony zostanie na budowę kościoła w Gołkowicach Górnych.
W loterii św. Antoniego główną nagrodą oprócz rowerów, skute-

FOT. ZARZĄD OSIEDLA Cyganowice

Tradycyjnie już okres letni w Gminie Stary Sącz to czas licznych imprez organizowanych oddolnie przez samych mieszkańców. W tym roku festyny zorganizowano w Cyganowicach, Barcicach, Gaboniu, Mostkach i w Gołkowicach Górnych.
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sport

Stary Sącz przynosi szczęście
pie z Kokotowa do Starego Sącza
zawodnik CCC Sprandi Polkowice założył koszulkę lidera i nie
oddał jej podczas ostatniego
etapu, znów zwyciężył, zapewniając sobie zwycięstwo w całym
wyścigu.

Stary Sącz od kilku już lat jest
ważnym punktem na trasie prestiżowego Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Nie inaczej było
podczas tegorocznej, 55. edycji.
Nasze miasto bardzo miło będzie
wspomniał zwycięzca całego wyścigu Maciej Paterski. Po solowym zwycięstwie w drugim eta-

22 lipiec – sierpień 2017

KURIER

Podczas starosądeckiego drugiego etapu do pokonania było
145 km z siedziby 7R Logistics
do Starego Sącza, peleton miał
po drodze aż pięć premii górskich,
a najtrudniejsza z nich czekała
około 40 km przed metą. 10 km
przed metą Maciej Paterski zdołał oderwać się od rywali. Samotny lider utrzymał przewagę około
minuty do samego finiszu i świętował podwójny sukces – wygraną
etapową i przejęcie koszulki lidera
klasyfikacji generalnej.
Maciej Paterski to reprezentant
Polski i uczestnik takich klasyków
jak Tour de France i Vuelta a Espana. Gmina Stary Sącz była współorganizatorem 55. Małopolskiego
Wyścigu Górskiego. (red)

