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Tyle książek wypożyczono w starosą-
deckiej bibliotece w roku 2016. 

Każdy z nas produkuje odpady. Z każdym dniem jest ich coraz więcej – 
średnio około 300 kg śmieci na osobę na rok. W Gminie Stary Sącz w roku 
2016 statystycznie każdy mieszkaniec wyrzucił o 50% więcej śmieci niż trzy 
lata wcześniej. Tymczasem, jak się okazuje, śmieci mogą okazać się sposo-
bem na duże oszczędności.

Przemyślane i zaplanowane zakupy, wykorzystanie wszystkiego co tyl-
ko można, pożyczanie, naprawianie, kompostowanie i wiele innych czynno-
ści powoduje, że na budżecie domowym można zaoszczędzić nawet 40 proc. 
Tak przynajmniej twierdzą propagatorzy idei „zero marnotrawstwa” („zero wa-
ste”). Bea Johnson, autorka coraz bardziej popularnej książki pt. Pokochaj 
swój dom. Zero Waste Home, zasłynęła tym, że roczny urobek śmieci w jej 
czteroosobowej rodzinie, których nie udało się ponownie użyć, przetworzyć 
lub zakompostować, zmieściła w jednym małym słoiku.

Od czasów, gdy tego dokonała, świat dyskutuje na temat zasadności szyb-
kiej konsumpcji i funkcjonowania w powszechnym obiegu jednorazowych 
opakowań. Wiemy już coraz więcej, jak mądrze pozbywać się nadmiaru, 
ale przede wszystkim jak zablokować śmieciom wstęp do naszych domów, 
a w konsekwencji zapobiec ich przedwczesnemej dematerializacji na wysy-
piskach. Minimalizm, upraszczanie, a przede wszystkim asertywność, czy-
li umiejętność uprzejmego odmawiania w wielu sytuacjach (od opakowania 
w sklepie, przez niechcianą ulotkę, aż po prezent urodzinowy), może nas ma-
łymi kroczkami wzbogacić, nie tylko materialnie.

 

Wojciech Waliszewski
red. naczelny Kuriera Starosądeckiego
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38. i 39. sesja Rady Miejskiej 

Nowa lista zadań 

39. sesja Rady Miejskiej 
przyniosła dobre wieści 
dla Gołkowic. Gmina 

podpisała już umowę z wykonawcą, 
który wybuduje boisko wielofunkcyj-
ne na osiedlu w Gołkowicach. Pierw-
szy przetarg nie przyniósł rozstrzy-
gnięcia. W drugim wydłużono termin 
realizacji i boisko powstanie do poło-
wy przyszłego roku. Koszt to 479 ty-
sięcy złotych.

Bliżej realizacji inwestycji jest rów-
nież starosądecki Park and Ride. Po-
mysł będący na razie w sferze pro-
jektu otrzyma wsparcie finansowe. 
40 mln złotych – tyle dofinansowania 
zdobyło MPK w Nowym Sączu, które 
o pieniądze występowało wraz z Gmi-
ną Stary Sącz. MPK kupi 30 nowocze-
snych autobusów, w tym dwa elek-
trycznej i wybuduje dworzec. Pula 
dotacji dla Starego Sącza to 7,5 mln 
zł. Powstanie więc Park and Ride przy 
ul. Pod Ogrodami i rondo zamiast 
skrzyżowania ul. Jana Pawła II i ul. 
Pod Ogrodami.

Lista zadań rośnie i rozmach in-
westycyjny jest coraz większy. Tabe-
la przedstawia zadania, które są już 
w realizacji; bądź projektowej, bądź 
wykonawczej.

Gmina uzyskała już pozwolenie na 
użytkowanie nowej siedziby Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. OPS przenie-
sie się do nowego budynku około 20 
listopada.

Rada Miejska przyjęła również 
m.in. uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na objęcie udziałów w podwyż-
szonym kapitale zakładowym Spółki 
Sądeckie Wodociągi Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością w Nowym 
Sączu, w sprawie regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolu, szkołach podstawo-
wych, szkole muzycznej I stopnia, 
dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Stary Sącz, czy w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmia-
ny Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego „Miasto Stary 
Sącz – Plan Nr 4A”.

Natomiast na XXXVIII sesji Rady 
Miasta starego sącza burmistrz Ja-
cek Lelek w tradycyjnym sprawozda-
niu z działalności bieżącej poinfor-
mował o ważnym dla mieszkańców 
przygotowywanym dużym remoncie 
drogi krajowej nr 87 na odcinku od 

ronda Jana Pawła II do Barcic, obej-
mującego przebudowę i wzmocnienie 
nawierzchni oraz przebudowę skrzy-
żowań z ul. Trakt św. Kingi i ul. Popo-
wicką (dodatkowe pasy do skrętów, 
taki powstanie również koło stacji pa-
liw). Stary Sącz przygotował również 
wniosek o dofinansowanie remontu 
ul. Trakt św. Kingi i Papieskiej. W ra-
mach tego zadania powstanie m.in. 
ścieżka rowerowa połączona z Euro-
Velo 11 i ścieżką na ul. Węgierskiej. 
Jeśli uda się pozyskać to dofinanso-
wanie (w wysokości 3 mln złotych 
przy koszcie całej inwestycji ponad 6 
mln), realizacja nastąpi w przyszłym 
roku.

Za kilka tygodni do nowego budyn-
ku przeniesie się Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Trwają intensywne pra-
ce wykończeniowe przy rozbudowie 
biblioteki przy ul. Mickiewicza i re-
moncie strażnicy OSP w Starym Są-
czu. Zakończył się gruntowny remont 
wraz z budową kanalizacji w Barci-
cach na ul. Nowa Dzielnica. Trwa bu-
dowa chodnika przy ul. Brzozowej 
na os. Lipie. To inicjatywa mieszkań-
ców finansowana z puli budżetu oby-
watelskiego. W tym roku ruszą zapo-
wiadane remonty ul. Dąbrowskiego, 
Morawskiego, 11 listopada, współfi-
nansowane z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Koszt 
1,8 mln zł.

Rada przyjęła uchwałę w sprawie 
kryteriów i regulaminu przyznawania 
pomocy rodzinom w pilotażowym pro-

gramie “Małopolska Niania”. Z pomo-
cy w gminie skorzysta na razie 5 ro-
dzin. Rada podjęła również decyzję 
przyznania pomocy w wysokości 10 
tys. zł Gminie Czersk w woj. pomor-
skim poszkodowanej podczas sierp-
niowych nawałnic. Rada przyznała 
też dotację dla Klasztoru sióstr Klary-
sek w wysokości 17 600 zł na wyko-
nanie konserwacji polichromii orato-
rium zakonnego w kościele pw. Trójcy 
Świętej.

Inne podjęte uchwały to m.in. 
uchwała w sprawie przyjęcia Gminne-
go Programu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2018–
2020 i w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomo-
ści. Stawki wzrosną m.in. o 2 grosze 
za m2 od budynków mieszkalnych, 2 
grosze za m2 od gruntów zajętych pod 
działalność gospodarczą 1 grosz/m2 
od pozostałych gruntów. W trakcie 
sesji Rada Miejska przegłosowała 
także podwyżki opłat za wywóz od-
padów komunalnych z 6 zł na 8 zł od 
osoby, która segreguje śmieci oraz 
z 12 zł na 16 zł dla osób, którzy ich 
nie segregują.

Gościem na sesji był starosta nowo-
sądecki Marek Pławiak – Stary Sącz 
to miejsce wyjątkowe, często pod-
czas różnych wydarzeń skupia miesz-
kańców całej Sądecczyzny. – mówił 
starosta, zaznaczając, że w Starym 
Sączu często bywa – Wysoko oce-
niam aktywność samorządu w Sta-

RAdA MIEJsKA W sTARyM sączu
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rym Sączu, śledzę to co się dzieje. 
Staramy się wspierać te działa-
nia w miarę możliwości. Starosta 
potwierdził, że w przyszłym roku 
ruszy budowa sali gimnastycz-
nej przy Liceum Ogólnokształcą-
cym nr 1 i dziękował za wspar-
cie finansowe rozbudowy szpitala 
w Krynicy-Zdroju. W nowym skrzy-
dle powstaje między innymi su-
pernowoczesny blok operacyjny, 
przeniesiony zostanie tam także 
oddział pediatryczny. (red) 

Wzrost ilości produkowanych odpadów (w tonach) 
na terenie Gminy Stary Sącz w latach 2013 – 2016
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Remont ul. 11 Listopada

Barcice, droga Na Sapieniec

Ruszyła budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w  Moszczenicy

Budynek OPS w Starym Sączu

Tak było nie tak dawno temu....

Stary Sącz, ul. Morawskiego

Moszczenica Wyżna, os. Słoneczne

Most na drodze krajowej
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Dobre drogi to dla mieszkańców niemal najważniejsza 
sprawa. Bezpieczny dojazd do pracy, do szkoły, pod-

czas codziennych obowiązków jest bardzo ważny. Nowa dro-
ga otwiera również nowe tereny inwestycyjne na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę. Samorządy z kolei wydają na 
utrzymanie rosnącej sieci dróg coraz więcej i pilnie potrzebu-
ją na nie pieniędzy. Nie inaczej jest w Starym Sączu. Z pomo-
cą w utrzymaniu ponad 200–kilometrowej sieci dróg przycho-
dzą środki zewnętrzne. Skutecznie pozyskiwane wspierają 
budżet i pozwalają remontować wiele odcinków ważnych ko-
munikacyjnych ciągów. Druga połowa roku to tradycyjnie 
przetargowe rozstrzygnięcia i drogowa ofensywa. 

Trwa remont ulic w centrum miasta: 11 Listopada, Dąbrow-
skiego i Morawskiego. Koszt remontu tych trzech ulic to łacznie 
1,8 mln zł, a aż 1 mln udało się pozyskać na ten cel z Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Remont ponad 1,5-ki-
lometrowego odcinka drogi gminnej Myślec – Zagórze Myśleckie 
wspomógł z kolei Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
i w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych przekazał 490 tys. zł. Z tej samej puli sumą 100 tys. zł. 
dofinansowano remont drogi „Na Sapieniec” w Barciach.

Skończyła się gruntowna przebudowa drogi „Nowa Dzielnica” 
w Barcicach. Modernizacja wraz z rozbudową kanalizacji i prze-
budową wodociągu kosztowała niemal 0,5 mln zł. Tutaj rów-
nież samorząd zabiegał o dofinansowanie. Budżet gminy udało 
się odciążyć kwotą 200 tys. zł pochodzącą z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Z puli Budżetu Obywatelskiego wykonano 
chodnik na ul. Brzozowej na os. Lipie w Starym Sączu, a z nowej 
drogi mogą cieszyć się mieszkańcy osiedla „Na Pustki” w Mosz-
czenicy Niżnej. Nowy odcinek chodnika powstał również na Pod-
sapieńcu w Barcicach.

Gmina Stary Sącz złożyła ponadto wnioski o dofinansowanie 
przebudowy ul. Trakt św. Kingi i ul. Papieskiej. Koszt zadania  
to 6 120 000 zł. Wkład własny – 3 120 000 zł. (RKA) 

Jesień pod znakiem dróg

InFORMAcJE

wrzesień – październik  2017 5KURIER

Droga Na Pustki – Moszczenica Niżna

Myślec – Zagórze

Barcice – Nowa Dzielnica
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W uznaniu za-
sług w budo-
waniu systemu 
bezp ieczeń s t wa 
w Powiecie Nowo-
sądeckim starosta 
Marek Pławiak odzna-
czył strażaków z Gabonia 
Srebrnym Jabłkiem Sądeckim. Wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego Jan Gomółka po-
wiatowe odznaczenia wręczył dru-
howi Stanisławowi Talarowi, druho-
wi Janowi Kamińskiemu, druhowi 
Bolesławowi Rusinowi oraz dru-
howi Ryszardowi Koniecznemu. 
Dyplom Starosty Nowosądeckie-
go powędrował do druha Józefa 
Augustyna.

 
W uroczystości wzięła udział prze-

wodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zie-
lińska, zastępca burmistrza Kazi-
mierz Gizicki i przedstawiciele rady.  
Ryszard Wąsowicz – kierownik Po-
wiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Nowym Sączu – wrę-
czył strażakom promesę w wyso-
kości 2 tys. złotych na zakup radio-
stacji. Burmistrz Jacek Lelek wsparł 
strażaków – ochotników, przyzna-
jąc dotację na nowe bramy garażo-
we (wiceburmistrz Kazimierz Gizicki 
wręczył promesę opiewającą na rów-

ne 25 tysię-
cy zł.  z prze-

znaczen iem 
na ten cel). 
Obchody były 

również okazją do 
wmurowania pod fi-

gurą św. Floriana pamiąt-
kowej tablicy i poświęcenia no-
wego sztandaru jednostki.

OSP w Gaboniu utworzono 
w 1967 r. z inicjatywy działaczy 
ludowych na czele z ówczesnym 
sołtysem Stanisławem Szuma-
cherem, którego wybrano na 
pierwszego prezesa. Mobilność 
jednostka uzyskała w 1973 r., 
kiedy wyposażyła się w wóz konny.

Ponieważ druhowie z Gabonia nie 
mieli jeszcze wtedy remizy, sprzęt 
garażowano w domach prywatnych. 
Od 1974 r. OSP znalazła siedzibę 
w Domu Ludowym. Wkrótce dwa po-
jazdy otrzymali z Gołkowic: w 1977 
r. lublina, a w 1981 r. stara 21. Od 
2000 r. dysponowali już starem 66, 
którego z pomocą ówczesnego pro-
boszcza ks. Czesława Litaka sprowa-
dzono z jednostki wojskowej w Gli-
wicach, oraz lekkim samochodem 
bojowo-operacyjnym renault.

28 sierpnia 1993 r. remiza spło-
nęła. Około godz. 2.15 w nocy poli-
cja obudziła byłego naczelnika OSP, 

mieszkającego po sąsiedzku Sta-
nisława Talara. Ten z pożogi zdo-
łał wyprowadzić stara 21 i wynieść 
sztandar. Bezdomnych druhów przy-
garnęła Gminna Spółdzielnia „Samo-
pomoc Chłopska” i oddała im w użyt-
kowanie pomieszczenie w budynku 
sklepu, ale i ten spalił się w pożarze. 
I tym razem z płonącego budynku 
udało się uratować sztandar, a doko-
nał tego tym razem Jan Kamiński.

Budowę obecnej remizy rozpoczęto 
w 1994 r. Fundusze pochodziły czę-
ściowo ze środków unijnych, ale nie 
tylko, bo hojnego wsparcia udzielili 
Urząd Miejski w Starym Sączu oraz 
sponsorzy. (red)
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Gdy święty Florian stoi na straży, żadne nieszczęście się się nie wydarzy

50-lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaboniu
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Wizyta prezydenta Macedonii w Starym Sączu
Stary Sącz i św. Kinga mają moc przyciągania. Kro-
nikarze zanotują, że prezydent Macedonii Gorge 
Iwanow to już piąta głowa państwa po królu Janie 
III Sobieskim, papieżu Janie Pawle II i prezydentach 
Lechu Kaczyńskim i Andrzeju Dudzie, która odwie-
dziła Stary Sącz.

Prezydentowi podczas zwiedzania najważniejszych miejsc w mie-
ście towarzyszyła ambasador Macedonii w Polsce Gorica Atanasova– 
Gjorevska. Goście z zainteresowaniem wysłuchali o najważniejszych 
wydarzeniach z historii Starego Sącza podczas spaceru ulicami Ko-
pernika i Daszyńskiego do klasztoru. Zanim jednak to nastąpiło, pre-
zydenta witali w rynku burmistrz Jacek Lelek, przewodnicząca Rady 
Miejskiej Ewa Zielińska, zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki, Bar-

bara Porębska dyrektor ZOFAS-u i sekretarz gminy Daniel Śmierciak. 
Sporo czasu delegacja prezydencka spędziła podziwiając barokowy 
kościół św. Trójcy. Kapelan sióstr Klarysek ks. Stanisław Śliwa opowie-
dział o historii klasztoru i św. Kindze. Był również czas na pamiątkowe 
zdjęcie pod ołtarzem papieskim, zwiedzanie muzeum papieskiego 
i obiad w gościnnym jak zawsze Diecezjalnym Centrum Pielgrzymo-
wania. Prezydent Gorge Iwanow wpisał się również do kroniki, któ-
rą rozpoczął wpisem w ubiegłym roku prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda. Prezydent Republiki Macedonii był gościem 
XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wizyta w Starym Sączu była 
ostatnim punktem pobytu prezydenta Macedonii na Sądecczyźnie 
i w Polsce. (RKA)

„
 Takie wizyty nas nobilitują, wiedza o Starym Sączu idzie 

w świat. Miasto ma swoją markę. Cała gmina na tym korzysta. 
Chcemy, żeby ta marka była jeszcze bardziej rozpoznawalna. 
Dlatego wykorzystujemy każdą okazję, by o o Starym Sączu 
usłyszano gdzieś dalej, usłyszano, że warto do nas zaglądnąć. 
O Starym Sączu od czasu do czasu słychać w Polsce. Chwali-
my się nie tylko naszym historycznym dziedzictwem, ale dobrą 
kuchnią, pięknem przyrody, doposażonymi szkołami, nowocze-
snymi bibliotekami i bazą sportową. Zresztą każdy z nas może 
być ambasadorem Starego Sącza, tak jak robią to choćby orga-
nizacje pozarządowe. Gorąco do tego zachęcam.

Jacek Lelek – burmistrz Starego Sącza 
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Sejmik Województwa Małopolskiego ramach konkursu "Bez-
pieczna Małopolska 2017" przyznał Gminie Stary Sącz pomoc 

finansową na zapewnienie gotowości bojowej trzem jednostkom 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Są to jednostka 
OSP Gaboń, OSP Moszczenica Niżna oraz OSP Przysietnica. 

Uroczyste przekazanie umowy dofinansowania OSP miało miejsce 
w miesiącu w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w No-
wym Sączu. Wręczenia umów dokonali przedstawiciele Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego: Przewodnicząca Sejmiku Województwa Mało-
polskiego – Urszula Nowogórska, Członek Zarządu – Leszek Zegzda 
oraz Radny Sejmiku – Stanisław Pasoń. (red) 

Burmistrzowie u Prezydenta

Burmistrz Jacek Lelek i wicebur-
mistrz Kazimierz Gizicki uczestni-
czyli na zaproszenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrze-
ja Dudy w konferencji „Wspólnie 
o Konstytucji, wspólnie o samorzą-
dzie". Była również okazja do oso-
bistego spotkania z głową państwa 
w Pałacu Prezydenckim.

 W konferencji, prócz osób zajmu-
jących się samorządową problema-
tyką, a związanych z różnymi ośrod-
kami akademickimi wzięło udział 
również około 20 praktyków, czyli sa-
morządowców aktualnie kierujących 
samorządami. Sądecczyznę prócz 
burmistrza Jacka Lelka i Kazimierza 
Gizickiego reprezentował starosta Ma-
rek Pławiak, członek zarządu Związku 
Powiatów Polskich.

Prezydent Andrzej Duda w długim 
wystąpieniu zastanawiał się m.in. 
nad tym, jak powinien być sprawowa-
ny nadzór nad samorządami oraz co 
zrobić, aby rozwój w regionach był re-

alizowany w sposób proporcjonalny 
i zrównoważony. Wskazywał, że „istota 
samorządności polega na tym, aby to 
mieszkańcy w jak największym stop-
niu byli włączeni w funkcjonowanie 
samorządu terytorialnego". Przyznał 
jednocześnie, że niezwykle ważnym 
elementem struktur lokalnych jest bu-
dowanie społeczeństwa obywatelskie-
go, które niestety w Polsce jest nadal 
zbyt słabo rozwinięte. Prezydent pod-
kreślił udane odrodzenie się samo-
rządności po upadku PRL – Samo-
rząd terytorialny odradza się po 1990 
r. i trzeba powiedzieć, że odradza się 
z sukcesem. Czy to był sukces czy nie, 
to wystarczy popatrzeć na to, jak nasz 
samorząd terytorialny dzisiaj jest oce-
niany z perspektywy chociażby kra-
jów, które rozwijają się, ubiegają się 
o członkostwo w UE, w których doko-
nywane są tzw. przemiany demokra-
tyczne. Mówi się, że nasze przemiany 
związane z utworzeniem samorządu 
terytorialnego, z jego kształtowaniem 
się, należą do wzorcowych. (red)
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Dzień Edukacji 
Narodowej
Z okazji Dnia Nauczyciela burmistrz 
Jacek Lelek dziękował starosądec-
kim pedagogom za dobrą współ-
pracę, otwartość i zaangażowanie.

Takie dni, kiedy można zatrzymać 
się w codziennym wirze pracy i spoj-
rzeć na sprawy z dystansu są bardzo 
ważne. – mówił burmistrz. – Pozwa-
lają spojrzeć na naszą misję z in-
nej strony. Obecny rok jest rokiem 
szczególnym. Reforma oświaty trosz-
kę nas zdopingowała, Ministerstwo 
Sportu wspomogło i możemy cieszyć 
się poprawą warunków nauczania, 
mówię tu chociażby o dwóch salach 
gimnastycznych, których budowa już 
ruszyła w Moszczenicy i Gaboniu. 
Mamy pozwolenia na budowę hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Starym Sączu. Polepszamy 
warunki pracy dla nauczycieli i wa-
runki nauki dla uczniów. Rozpoczęli-
śmy także projekt z Bramą Beskidu, 
w związku z tym szkoły zostaną do-
posażone w nowoczesny sprzęt. 

W uroczystości wzięli udział rów-
nież zastępca burmistrza Kazimierz 
Gizicki, przewodnicząca Rady Miej-
skiej Ewa Zielińska, jej zastępca An-
drzej Stawiarski i sekretarz Gminy 
Stary Sącz Daniel Śmierciak. Nauczy-
ciele na koniec obejrzeli spektakl 
"Aktorzy" w wykonaniu artystów Te-
atru Nowego z Nowego Sącza. (red) 

Bezpieczna Małopolska 2017 

8 wrzesień – październik  2017         

InFORMAcJE

KURIER



Na zaproszenie burmistrza Casalgrande Alberto Vaccariego do Włoch pojechali pod koniec września między 
innymi członkowie stowarzyszeń z Przysietnicy, Barcic i Popowic. Głównym punktem studyjnego wyjazdu (de-
legacja przyglądała się również funkcjonowaniu włoskiego samorządu, oświaty, klubów sportowych) było 
uczestnictwo w lokalnych targach, przypominających nieco nasz Starosądecki Jarmark Rzemiosła skrzyżowany 
z  Lachowską Michą. Wyjazd był możliwy dzięki międzynarodowemu projektowi Europa dla Obywatel finanso-
wanemu z Unii Europejskiej. Prócz starosądeczan do Casalgrande przyjechała również młodzież z partnerskiego 
miasta Dunkeszi (wzięli udział w turnieju futsalu) i delegacja z rumuńskiego Székelykeresztúr (z Siedmiogrodu).
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Starosądecka delegacja we włoskim Casalgrande

W regionie słynnym ze świetnej 
kuchni, gdzie produkuje się par-
mezan, ocet balsamiczny i czer-
wone Lambrusco furorę zrobiły 
tradycyjne polskie nalewki, pro-
ziaki, smalec, razowy chleb, ki-
szone ogórki i swojska kiełbasa. 
Inwencja kulinarna polskiej re-
prezentacji była nieco ograniczo-
na ze względu na długą podróż 
i trwałość produktów, ale i tak na-
sze loklane przysmaki rozeszły 
się na pniu. Włochom podobały 
się również tradycyjne stroje la-

chowskie, zaprezentowane w lo-
klanej telewizji. Casalgrande leży 
w północnych Włoszech mniej wię-
cej w połowie drogi między Bolonią 
a Parmą w regionie Emilia – Ro-
mania. Samo Casalgrande słynie 
z produkcji płytek ceramicznych, 
które są eksportowane na cały 
świat w tym do Polski. Alberto Vac-
cari nie krył zaskoczenia kiedy bur-
mistrz Jacek Lelek wręczył mu… 
płytkę ceramiczną ze starosądec-
kim motywem autorstwa malarza 
Wacława Jagielskiego. (red)
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– Dziwne wydaje się dzisiaj, gdy patrzy-
my na utalentowaną młodzież, na spo-
ry już dorobek szkoły, że jeszcze 10 lat 
temu w mieście, gdzie już ponad 700 
lat temu uprawiano muzykę na najwyż-
szym europejskim poziomie, nie było 
szkoły muzycznej – mówił burmistrz 
Jacek Lelek – Pamiętam tamte rozmo-
wy, plany i trudności na początku. Cie-
szę się też, że szkoła ma wreszcie nową 
siedzibę, o czym zresztą myśleliśmy od 
samego początku. Naprawdę udało się 
Wam stworzyć coś wielkiego. Gratuluję. 
Burmistrzowie prócz okolicznościowych 
upominków i nagród dla pani dyrek-
tor i Witolda Buszka wręczyli Joannie 
Ustarbowskiej-Dudce bon, co prawda 
symboliczny, ale z sumą 15 tys. złotych, 
która zmaterializuje się w postaci tablic 
interaktywnych dla szkoły.

Wiele ciepłych słów padło pod ad-
resem Mariana Cyconia. Były poseł 
na Sejm RP zakładał szkołę jako bur-
mistrz. Placówka ruszyła we wrześniu 
2007 r. Wspomniał z jakim trudem po-
wstawała szkoła i gratulował sukcesów. 
Nikt z zebranych nie miał wątpliwości, 
że szkoła muzyczna jest jego dziec-
kiem. Dzisiaj szkoła może poszczycić 

się 75 absolwentami, którzy kontynu-
ują naukę w szkole muzycznej II stop-
nia w Nowym Sączu, bądź żywo uczest-
niczą w życiu muzycznym i kulturalnym 
regionu. Uczniowie startują z sukcesa-
mi w międzynarodowych i krajowych 
konkursach, a szkoła organizuje około 
30 koncertów rocznie. Joanna Ustar-
bowska–Dudka, dyrektorka szkoły od 
początku jej istnienia, dziękowała za 
przychylność władz gminy i wspieranie 
działalności placówki. Szkoła muzyczna 
prowadzona przez samorząd to przypa-
dek nieczęsty. Dziękowała również licz-
nie zgromadzonym dyrektorom szkół 
z gminy za wpajanie dzieciom i młodzie-
ży pracowitości, wytrwałości i uczciwo-
ści i przywoływała słowa św. Jana Paw-
ła II – „świat bez sztuki, bez muzyki, 
naraża się na to, że będzie światem bez 
miłości.” Zabrzmiał również hymn szko-
ły, który powstał specjalnie na dziesię-
ciolecie. Autorką słów jest piwniczań-
ska poetka Barbara Paluch, a muzyki 
Stanisław Dudka.

Gości była moc. W uroczystości 
uczestniczyli dyrektorzy zaprzyjaźnio-
nych szkół muzycznych: dr Stanisław 
Strączek ze szkoły w Łącku i Witold Bu-
szek ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
im. Fryderyka Chopina w Nowym Są-
czu. Jubileuszu gratulował również Wie-
sław Dziedziński, wizytator Centrum 
Edukacji Muzycznej podległego Mini-
sterstwu Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Na uroczystość przybył I Wi-
cewojewoda Małopolski Józef Gawron 
i odznaczył w imieniu Prezydenta RP 

brązowym Krzyżem Zasługi Olgę Bola-
nowską, Stanisława Dudkę i Zbigniewa 
Szewczyka.

Nie zabrakło również radnych Rady 
Miejskiej i przewodniczącej Ewy Zie-
lińskiej, dyrektor naszej biblioteki Ma-
rii Sosin, reprezentacji Stowarzyszenia 
Gniazdo w osobach Zofii Wcisło i Woj-
ciecha Laska, dyrektorów szkół gmin-
nych, rodziców uczniów i sympatyków 
szkoły, Mariana Lisa, wieloletniego 
przewodniczącego rady i ks. Marka 
Tabora. Gratulacje w imieniu starosty 
Marka Pławiaka składała Bożena My-
narek, zastępca dyrektora Wydziału 
Edukacji, Kultury i Sportu i wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Nowosą-
deckiego Jan Gomółka. Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego re-
prezentował Wiesław Dziedziński wizy-
tator Centrum Edukacji Artystycznej. 

Niecodzienny koncert poprowadził 
Leszek Bolanowski, który porwał do 
wspólnego śpiewania wszystkich gości, 
a na scenie popisywała się umiejętno-
ściami wokalnymi pani dyrektor Joanna 
Ustarbowska–Dudka, jej mąż wystąpił 
w roli popradzkiego Górala, usłyszeli-
śmy tango Astora Piazzoli, a także me-
gaprzebój La Cucaracha w wykonaniu 
uczniów szkoły muzycznej pod batutą 
Georga Weissa. (RKA)

Jubileusz 10-lecia Szkoły Muzycznej
W dekadę działalności „jubilatka” przenosi się do własnej siedziby przy ul. Kazimierza Wiel-

kiego. Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Elżbiety, celebrowana przez ks. 
Marka Tabora. Po nabożeństwie przecięto wstęgę w wyremontowanym staraniem samo-
rządu 200-letnim budynku przy farze, gdzie dotychczas mieściła się szkoła podstawowa. 
Teraz rządziła będzie tam niepodzielnie muzyka. Na główne uroczystości i koncert galowy 
dyrektor szkoły zaprosiła do kina „Sokół” w Starym Sączu.
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Tajemnice św. Kingi i Jej czasów
– Organizację naukowego spotkania dotyczącego św. Kingi, planowałem już od dłuższego czasu – mówi bur-
mistrz Jacek Lelek. – Cieszę się, że wreszcie udało się zorganizować bardzo ciekawe spotkanie w roku św. Kin-
gi i w 725-lecie śmierci naszej patronki. Spojrzeliśmy  na św. Kingę i jej czasy o wiele szerzej, a owocem sym-
pozjum będzie ciekawa publikacja.

Kiedy zastanawiano się nad miej-
scem, które byłoby najlepsze do tej 
dyskusji wybór padł na przyklasztorny 
Dom Świętej Kingi. Trudno było o lep-
szą decyzję. Ks. prof. Józef Marecki, 
który poprowadził sympozjum, przypo-
mniał, że działalność św. Kingi daleko 
wybiegała poza organizację życia du-
chowego i religijnego na Sądecczyź-
nie i w Małopolsce funkcjonującą w po-
wszechnej świadomości. Było tak, 
ponieważ klasztor w czasach średnio-
wiecza oznaczał również przyklasz-
torną szkołę, był centrum, które two-
rzyło podwaliny życia gospodarczego, 
ośrodkiem władzy, ośrodkiem kultural-
nym. Miejscem, gdzie mówiono wspól-
nym językiem, miejscem które tworzy-
ło wspólnotę. Św. Kinga nie tylko fundowała świątynie, ale 
również zakładała młyny i budowała drogi, pomagała od-
budować kraj zniszczony najazdami tatarskimi.

Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Pa-
pieskiego Jana Pawła II w Krakowie zauważył na wstępie 
swojego referatu, że mimo dość licznych opracowań, arty-
kułów i tekstów traktujących o św. Kindze, nie powstało jak 
dotąd kompletne kompendium dotyczące życia i dzieła wę-
gierskiej królewny, która odrzucając władzę świecką i kła-
dąc koronę u swoich stóp poświęciła życie dla swojej nowej 
ojczyzny. Ks. prof. wygłosił referat pt: „Święta Kinga wśród 
świętych królowych swego czasu”, a ks. dr Ryszard Banach 
wykładowca Wyższego Seminarium w Tarnowie przedsta-
wił rys biograficzny św. Kingi.

„Speculum perfectionis – św. Kinga z rodu Arpadów – 
postać patronki samorządności w Polsce”, bo tak brzmiała 
pełna nazwa sympozjum rozpoczął wykład ks. prof. dr. hab. 
Józefa Mareckiego – kierownika Katedry Nauk Pomocni-
czych Historii Archiwistyki w Instytucie Historii Uniwersyte-
tu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pt: „Rola św. Kingi 
w kształtowaniu się społeczno-gospodarczego i religijnego 
oblicza Małopolski”. Dr Robert Ślusarek, dyrektor Muzeum 
Okręgowego w Starym Sączu pokazał w ciekawej prelekcji 
wspartej prezentacją multimedialną owoc swoich wielolet-
nich badań na temat ikonografii św. Kingi.

Sympozjum przysłuchiwała się liczna grupa gości ze Sło-
wacji z zastępcą burmistrza Lewoczy Józefem Cvoligą na 
czele i dyrekcją artystycznej Zakladnej Umeleckiej Szkoly 
w Lewoczy, której uczniowie pod kierunkiem Lubomira Re-
paskiego wykonali mozaikę ze św. Kingą w Urzędzie Miej-
skim. Wykłady były tłumaczone na język słowacki. Jedną 
z prelekcji dotyczącą pamięci o św. Kindze na Węgrzech 
przedstawił dr Géza Cséby, węgierski historyk, poeta, pi-
sarz i tłumacz literatury pięknej, wielki przyjaciel Starego 
Sącza. Ostatnie słowo należało do pani Danuty Sułkow-
skiej, która uchyliła rąbka tajemnicy codziennego życia 
klasztornego. Danuta Sułkowska, poetka i pisarka jest au-
torką jedynego w swoim rodzaju opracowania historycz-
nego „Za klauzurą. Starosądecki klasztor od założenia do 
współczesności”.

Organizatorami sympozjum były Urząd Miejski w Starym 
Sączu i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Sympozjum 
naukowe odbyło się w ramach projektu realizowanego 
przez Miasto Lewocza i Gminę Stary Sącz: „Wielcy ludzie 
i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii 
swoich miast”. Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregio-
nu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. (RKA) 

wrzesień – październik  2017 11KURIER



Na terenie woje-
wództwa mało-
polskiego obo-
wiązuje przyjęta 
przez Sejmik Wo-
jewództwa Mało-
polskiego „Uchwa-
ła antysmogowa” 
wprowadz ając a 
zakaz stosowa-
nia (spalania) flo-
tów i mułów węglo-
wych oraz drewna 
i biomasy o wil-
gotności powyżej 
20%. 

Eko-doradca Gmi-
ny Stary Sącz przypomina, że od 01.07.2017 r. na terenie wo-
jewództwa małopolskiego obowiązuje przyjęta przez Sejmik 
Województwa Małopolskiego „Uchwała antysmogowa”. Ozna-
cza ona zakaz stosowania (spalania) poniższych surowców:

• flotów i mułów węglowych (węgiel kamienny i brunatny 
o uziarnieniu od 0 do 3 mm) oraz

• drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%
Zarówno floty jak i muły są to najdrobniejsze frakcje wę-

gla, które są mało energetyczne i powodują dużą emisję szko-
dliwych pyłów. Można powiedzieć, że ile wsypiemy do kotła, 
tyle z niego wyciągniemy popiołu, a reszta wyleci przez ko-

min, trując nas i na-
szych najbliższych 
sąsiadów.

Drewno niesezo-
nowane ma dużą 
wilgotność i ener-
gia, którą mogliby-
śmy uzyskać z jego 
spalenia zużywana 
jest głównie na od-
parowanie wilgo-
ci. Sezonujmy więc 
drewno co najmniej 
cały sezon (tj. od 
wczesnej wiosny do 
późnego lata), aby 
mniej emitować za-

nieczyszczeń i mniej płacić za opał.
 Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki (również 

tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe czy popularne 
„kozy”) muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Dotyczy to 
również sytuacji instalowania kominka w istniejących budyn-
kach, np. w ramach wymiany na nowy.

 Do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów na 
węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyj-
nych. Mieszkańcy mają 5,5 roku na wymianę tych kotłów. To 
my decydujemy, czym oddychamy i czym oddycha nasz są-
siad! (red)

Małopolska uchwała antysmogowa 
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Rak płuca, zawał serca, udar mózgu – to tylko niektóre z fatalnych skut-
ków oddychania smogiem. Z powodu silnie zanieczyszczonego powietrza 
w Małopolsce co roku umiera kilka tysięcy osób. O wiele więcej zmaga 
się z przewlekłymi i uciążliwymi chorobami.

Zobacz, co się może stać, gdy oddychasz 
zanieczyszczonym powietrzem:

Co nas truje?
Dlaczego powietrze jest tak 
bardzo zanieczyszczone?

•Astma
•Częste infekcje 

  dróg oddechowych
•Przewlekła obturacyjna 

choroba płuc
•Rak płuca

      •Zawał serca 
  •Choroba niedo-
    krwienna serca
•Zaburzenia rytmu
     •Niewydolność
    •Nadciśnienie 
         tętnicze 

     •Niższy iloraz 
       inteligencji
     •Częste infekcje 
  dróg oddechowych
     •Katar, kaszel
           •Astma

       •Bezpłodność 
•Przedwczesny poród 
        •Zaburzony 
      rozwój dzieci
    •Obumarcie płodu

        •Problemy 
  z oddychaniem
•Podrażnienie oczu,
   nosa i gardła
    •Kaszel, katar
  •Zapalenie zatok

     •Alzheimer
•Niepokój, problemy 
z pamięcią i koncen-
tracją, depresja
•Szybsze starzenie się  
  układu nerwowego
    •Udar mózgu

• Główną przyczyną zanieczyszczenia powie-
trza w Małopolsce są piece i kotły na węgiel 
i drewno – a więc urządzenia używane w do-
mach Małopolan oraz w małych, rodzinnych 
zakładach produkujących np. meble czy 
buty. Popularnie nazywane są „kopciucha-
mi”, ponieważ wypuszczają do powietrza 
duże ilości dymu i zanieczyszczeń. 
• Często spalany jest w nich węgiel niskiej 
jakości, np. miał i muł węglowy, a nawet 
śmieci, co jeszcze bardziej zwiększa toksycz-
ność powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Kopciuchy – główne źródło 
zanieczyszczenia powietrza 
w Małopolsce!

Źródło: Program
 ochrony pow

ietrza dla w
ojew

ództw
a m

ałopolskiego

50% 
pyłu 

PM 2,5

71% 
benzo[a]-
-pirenu

55% 
pyłu 

PM 10

Udział niskiej emisji w stężeniu zanieczyszczeń w Małopolsce.
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A to ciekawe...

W Strefie Aktywności Gospodarczej 
zaczyna się ruch. Firmy kupiły 
działki za prawie 3 miliony zł.

Gmina Stary Sącz konsekwentnie dąży do utworze-
nia Strefy Aktywności Gospodarczej. W drodze prze-
targu udało się sprzedać dwie działki przedsiębior-
com, którzy są zainteresowani zainwestowaniem 
w Starym Sączu.

Obydwie działki położone są przy ul. 
Wielki Wygon, czyli w obszarze strefy. 
Jedna, o powierzchni 0,577 ha, przy 
cenie wywoławczej 520 110 zł zo-
stała sprzedana za 603 000, druga, 
o powierzchni 1, 872 ha, przy cenie 
wywoławczej 1 700 000 osiągnęła 
cenę o 80 tys. wyższą. To ceny netto do 
których należy doliczyć podatek VAT. Bu-
dżet gminy zasili więc kwota 2 383 000 net-
to. W obydwu przypadkach do przetargu stawało 
po dwóch oferentów.

 – Jak wielokrotnie powtarzałem, zakup jest obwaro-
wany pewnymi zasadami, jak konieczność zainwesto-

wania w strefie pod groźbą kar umownych – zaznacza 
burmistrz Jacek Lelek. – Dlatego jestem pewien, że nie 
sprzedaliśmy ziemi spekulantom, którzy mieli zamiar nią 
obracać, ale firmom, które u nas zainwestują i stworzą 
miejsca pracy.

Gmina od pewnego czasu skupuje grunty, które po sca-
leniu mogą posłużyć do rozwoju gospodarczego. Rów-
nież na ostatniej sesji, 17 października 2017 r., Rada 
Miejska przyjęła szereg uchwał dotyczących sprzedaży 
bądź nabycia nieruchomości.

– Pozwolą one stworzyć ofertę inwestycyjną 
dla przedsiębiorców. – dodaje burmistrz.  

– Z punktu widzenia gminy jest sporo 
działek z których nie ma większego po-
żytku ze względu na ich wielość czy po-
łożenie, natomiast z punktu widzenia 
jednego czy drugiego przedsiębiorcy 
planującego rozwijanie działalności są 

cenne. Lepsze jest sprzedanie takiego 
gruntu, niż trzymanie działek, na których 

samorząd mimo własności nie jest w stanie 
nic sensownego wymyślić.

W ostatnim czasie Gmina Stary Sącz skupiła i scaliła 
około 6 ha gruntu, z czego sprzedała w trybie przetargo-
wym 2,5 ha. (RKA) 

Więcej za śmieci

Rada Miejska podjęła uchwałę 
w sprawie zmiany stawek za odbiór 
odpadów komunalnych. Ceny wzro-
sły od 1 października z 6 do 8 zł od 
osoby miesięcznie za odpady segre-
gowane i z 12 do 16 zł od osoby dla 
tych, którzy oddają śmieci niese-
gregowane. Na wzrost ceny odbioru 
odpadów komunalnych złożyło się 
kilka czynników. Po pierwsze odda-
jemy więcej śmieci i ilość ta zwięk-
sza się rok do roku. Wzrasta nasza 
zamożność i wzrasta konsumpcja. 

W porównaniu z rokiem 2013, kiedy 
średnia ilość wywożonych odpadów 
przypadająca na mieszkańca na rok 
wynosiła 181 kg to w roku 2016 było 
to już 270 kg. W tym momencie odda-

jemy 5100 ton śmieci rocz-
nie (w 2013 było to 3400 
ton). Wzrosła ilość odda-
wanych odpadów zielonych 
z 300 ton do 700 ton. Wzro-
sła także wywózka wielko-
gabarytów z 90 do 180 ton.

– Drugim czynnikiem 
był wynik przetargu na 
wywóz śmieci – wyja-
śnia zastępca burmistrza 
Kazimierz Gizicki. – Prze-
targ wygrała firma Nova. 

Była zdecydowanie tańsza, ale nie-
stety wycofała się przed podpisa-
niem umowy. W związku z tym od  
1 października śmieci wywiezie firma 
AVR, która jest droższa o 23% w sto-
sunku do obecnych stawek.

Kazimierz Gizicki dodaje, że samo-
rządy wystąpiły do rządu o wyłącze-
nie z systemu gospodarowania odpa-
dami odpadów zielonych, ale na razie 
postulat ten nie jest brany pod uwa-
gę. Reasumując cena musi pokrywać 
koszty odbioru i trudno tu szukać źró-
deł dofinansowania, jak w przypadku 
pomocy dla mieszkańców przy przyłą-
czach kanalizacyjnych, czy wymianie 
pieców za pośrednictwem Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego. (red)

Nieodpłatna pomoc 
prawna
Przypominamy mieszkańcom mia-
sta i gminy, że mogą skorzystać z 
nieodpłatnej pomocy prawnej od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 900 – 1700 w budynku Szkoły 
Ponadgimnazjalnej w Starym Sączu 
przy ul. S. Batorego 27, pokój nr 6.

Powiat Nowosądecki został obję-
ty działaniem programu nieodpłatnej 
pomocy prawnej oferowanej przez 
Fundację Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści „Consilium”. W ramach tego pro-
gramu mieszkańcy Gminy Stary Sącz 
mogą skorzystać z darmowego po-
radnictwa prawnego świadczonego 
przez adwokatów i radców prawnych. 
Pomoc prawną mogą uzyskać osoby 
spełniające jedno z kryteriów określo-
nych w ustawie o nieodpłatnej pomo-
cy prawnej. Zakres udzielanej pomo-
cy jest bardzo szeroki, gdyż wsparcie 
prawników obejmuje większość dzie-
dzin prawa, w tym m.in. prawo rodzin-
ne, prawo cywilne, administracyjne, a 
także prawo karne. Uzyskanie nieod-
płatnej pomocy prawnej jest również 
możliwe w Nowym Sączu (ul. Jagiel-
lońska 33, pokój nr 113 – od ponie-
działku do piątku, w godzinach 1600 
– 2000). (red)
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STARY SĄCZ POCZĄTKIEM XX WIEKU

Archiwalna prasa zawiera wiele cennych notek 
oraz przeróżnych informacji również o Starym Sączu, 
okolicy oraz mieszkańcach. Po ponad stu latach czy-
ta się je z zainteresowaniem, analizując różne drobia-
zgi. Informacji prezentowanych poniżej nie znajdzie-
my w żadnym podręczniku czy monografii. Wybrałem 
je z wydawanego w odległym Lwowie „Kurierze Lwow-
skim”. Tytuły artykułów pozostawiam, podobnie jak 
i sam tekst w dosłownym brzmieniu.

Kara za wyemigrowanie do Ameryki
Pewien mieszkaniec Opolana koło Jazowska, uznany 

za niezdatnego do służby wojskowej, zapragnął, nie mar-
nując czasu, wyjechać do USA. Niestety, nie otrzymaw-
szy paszportu, pożyczył go od znajomego. Wyniknęły z 
tego nieprzyjemne perturbacje, które znalazły swój epi-
log w sądzie.

Stary Sącz. We wsi Opolana ad Jazowsko w powiecie 
starosądeckim, włościanin Władysław Pierzga, stając do  
poboru w I. klasie, został uznany za niezdatnego do służ-
by wojskowej jako piersiowo chorzy. Pierzga zatem będąc 
pewnym, że go nie zaasenterują także w II. i III. klasie, 
dla polepszenia bytu zamierzał wyemigrować do Amery-
ki. O paszport udał się Pierzga  do starostwa w Nowym 
Sączu, które mu go jednak odmówiło. Pierzga wypożyczył 
więc sobie od Jana Hejnego, włościanina z tej samej wsi, 
jego paszport i pojechał na ten paszport, przedstawia-
jąc się jako Jan Hejny. W drodze jednak Pierzga zdradził 
się przed żandarmerją i wskutek tego został odstawio-
ny do aresztu. Na doniesienie żandarmerji, prokuratorja 
państwa w Nowym Sączu oskarżyła Władysława Pierzgę 
o usiłowano uchylenia się od obowiązku służby wojsko-
wej i przybranie fałszywego nazwiska.

Dnia 27. bm. zasiadł Pierzga na ławie oskarżonych 
przed trybunałem karnym w Nowym Sączu. Trybunał 
przychylił się w części do wywodów obrońcy p. Habla 
i uznał oskarżonego winnym tylko występku usiłowane-
go uchylenia się od służby wojskowej i skazał go na 3 dni 
aresztu i grzywnę 5 koron.I 

Szewska gospodarka w radzie miejskiej
Czy szewc może zostać prezydentem? Ależ tak, sko-

ro mógł elektryk 80 lat później, to i szewc początkiem 

XX wieku mógł. Oczywiście 
chodzi o etat kancelisty (dzisiejszego sekretarza) 
w magistracie Starego Sącza. Przychodzi na myśl stare 
porzekadło: „Nie matura, lecz chęć szczera…”. Tak też 
i było w magistracie Starego Sącza. Na etat kancelisty 
(a więc osoby biegle czytającej, piśmiennej, nie wspomi-
nając już o znajomości i zasadach obsługi kancelaryjnej) 
usiłowano przeforsować i przeforsowano osobę szewca – 
do tego analfabetę. Poza tym nie spełniał jednego z wy-
mogów – przekroczył granicę wieku (miał grubo ponad 
40 lat). Nie dodało to powagi starosądeckiemu urzędowi 
oraz radnym. Oponował burmistrz i garstka radnych. Po-
czytajmy zatem o tym zdarzeniu sprzed 110 laty.

Stary Sącz. Na kpiny i stratę – naraziła rada miasta 
Starego Sącza kilkanaście osób – rozpisując konkurs na 
posadę kancelisty przy magistracie, w którym to konkur-
sie żądała od kandydatów świadectwa z odbytych stu-
djów i nieprzekraczalnego 40 roku życia i to wszystko za 
wynagrodzeniem aż 600 koron rocznie, bez żadnych do-
datków i zaopatrzenia na starość. Pomimo tak nędznych 
warunków wpłynęło na tę posadę kilka podań, a niektó-
rzy kandydaci przybyli nawet z dalszych stron, aby się pp. 
Radnym przedstawić. Pomiędzy podaniami ukwalifikowa-
nych kandydatów znalazły się także podania kilku prote-
gowanych szewców starosądeckich, których cała kwalifi-
kacja polega na tem, że umieją robić buty tak zwane „na 
kijance” (które już dzisiaj mało mają zbytu) no – i umieją 
się także za dyktandem podpisać!. Szewcy Starego Są-
cza zamiast wydoskonalać się w swym zawodzie, aby te-
raźniejszym wymogom potrafili zadość uczynić, (gdyż po-
mimo, że ich jest kilkudziesięciu w Starym Sączu, żaden 
z nich porządnego buta nie potrafi zrobić), starają się 
o płatne synekury, jak dyrektorów kasy zaliczkowej i t. p., 
a także i przy obsadzie kancelisty przy magistracie przy-
jęty został szewc wbrew woli burmistrza i kilku inteligent-
nych radnych, pomimo, że przekroczył wiek konkursem 
wymagany, a także i wbrew woli wydziałowi powiatowemu 
w Nowym Sączu, który już raz przyjęciu tegoż kandyda-
ta się sprzeciwił, (gdyż, w ich mniemaniu wydział powia-
towy nie jest zwierzchnią władzą gminy). Dlatego byłoby 
pożądanem, aby postępowi obywatele za swego dotych-
czasowego uśpienia się obudzili – i przy nadchodzącym 

Paweł GluGla
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wyborze połowy rady takich ludzi do tejże wprowadzili, 
którzyby tej zacofanej, a dla Starego Sącza wielce szko-
dliwej „suskiej gospodarce" kres położyli! II

Jak Adolf Essen, przedsiębiorca jazowy, honor swój 
oczyścił

Mieszkaniec Starego Sącza, jako przedsiębiorca jazo-
wy, niejaki Adolf Essen kandydował w Starym Sączu po-
czątkiem XX wieku na radnego. Niestety, zgubiły go ma-
chlojki i nieuczciwość. Warto odpowiedzieć sobie, co to 
są jazy? Otóż jaz to budowla hydrotechniczna wybudo-
wana w poprzek rzeki lub kanału, piętrząca wodę, w celu 
utrzymania stałego poziomu rzeki dla celów żeglugowych 
lub (w ograniczonym zakresie) zabezpieczenia przed po-
wodzią, zaopatrywania w wodę oraz do celów energetycz-
nych. Równolegle do jazu czasami buduje się też śluzy 
umożliwiające żeglugę poniżej jazu i przepławki dla ryb. 
Są to poważne inwestycje, na które w sądeckim terenie 
było zapotrzebowanie. Poczytajmy o tymże sprytnym biz-
nesmenie i polityku.

Nowy Sącz. Znanym jest powszechnie w Starym Sączu 
i tegoż okolicy potomek dawnych kolonistów niemiec-
kich Adolf Eisen, sprytny i nie przebierający w środkach 
przedsiębiorca do wszystkiego, który dzięki swej przebie-
głości dorobił się majątku i przez długie lata wybieranym 
był radnym miasta Starego Sącza i jako taki wywierał 
wielki wpływ na tok interesów gminnych, przyczem nie 
zapominał i o swoich interesach, bo znając wszelkie krę-
te ścieżki po władzach autonomicznych i politycznych, 
otrzymywał rozmaite, dobrze się rentujące przedsiębior-
stwa gminne lub powiatowe odnoszące się do dróg i bi-
cia jazów przy regulacji Dunajca i Popradu pod Sarym. 
Sączem. Na tej podstawie zgłaszał się jako prawie wy-
łączny przedsiębiorca bicia tam i jazów rzecznych we 
Wydziale rady powiatowej w Nowym Sączu, w c.k. staro-
stwie w Nowym Sączu – a nawet i w c.k. namiestnictwie 
we Lwowie i za takiego u tych władz był przyjmowany, 
a nawet za takiego publicznie się ogłaszał. W ten sposób 
uzyskał on w r. 1900 bicie jazów regulacyjnych. 

a) nad rzeką Popradem w gminie Biegonice od tejże 
gminy i przyjął sobie do tego drugiego spólnika

b) nad rzeką Dunajcem w gminie Stadło od strony tejże 
gminy, do czego przyjął sobie spólnika żyda,

c) nad rzeką Popradem i Danajcem od strony gminy 
m. St. Sącza, — ale tego przedsiębiorstwa nie udało się 
mu już samemu uzyskać, lecz uzyskał je z dwoma inny-
mi spólnikami.

Wiadomą zaś jest rzeczą, że gmina St. Sącz oddzielo-
ną jest tylko rzeką Dunajcem od gminy Stadła, zaś rzeką 
Popradem od gminy Biegonice, rzekami temi po stronie 
gminy Starego Sącza rosną wielkie łany wiklin, do bicia 
jazów niezbędnych. Da kosztów regulacji rzek Popradu 
i Dunajca przyczyniają się gminy interesowane w 1/3 
części, dając za to w naturze wiklinę i materjał potrzeb-
ny, kraj w 1/3 części, a państwo w 1/3 części.

Otóż przy regulacji Popradu i Dunajca wyszło na jaw 
w r. 1900, że Adolf Essen kołki względnie wiklinę wyrą-
bane kosztem wszystkich spólników przewoził przy po-
mocy swoich spólników cichaczem bez wiedzy spólników 
z terytorjum gminy Starego. Sącza rzeką od gminy Stadła 
i Biegonice, gdzie prowadził równocześnie własne przed-
siębiorstwa jazowe, oraz zabrał stamtąd 20 desek, wła-
snością staro sądeckich spólników będące i przewiózł je 

na własny użytek przy jazach w Biegonicach.
Te fakta scharakteryzował jeden ze spólników wraz ze 

swoim zięciem, jako kradzież, doniósł o tem zwierzch-
ności gminnej w Starym Sączu, głosił to nawet publicz-
nie, wskutek czego opinja mieszkańców Starego Sącza 
którego padli ofiarą, zwróciła się przeciw Adolfowi Esse-
nowi następstwem czego był upadek jego kandydatury 
przy wyborach do rady gminnej w St. Sączu. Dopiero w r. 
1901 wziął się Essen na sposób przebiegły, że kołki tyl-
ko sobie pożyczył i oddał w ilości jaką uznał za odpowied-
nią, a swego spólnika i jego zięcia zaskarżył o obrazę czci 
z § 487 uk. Rzekomo przez to popełnioną, że mu zarzu-
cili kradzież desek i kołków. Ci jednak przeprowadzili mu 
w sądzie zeznaniem kilkunastu zaprzysiężonych świad-
ków dowód prawdy, na skutek czego c.k. sąd obwodo-
wy w Nowym Sączu jako trybunał apelacyjny wyrokiem 
z d. 27. listopada 1901 uwolnił ich od oskarżenia i ska-
zał Adolfa Essena na ponoszenie kosztów sądowych po-
stępowania karnego… Cała sprawa zwróciła się przeciw 
Adolfowi Essenowi następstwem prokuratorji państwa.III

Trzeci Maja 1908 roku
Poniższy tekst obrazuje nam współpracę obywatelstwa 

Starego Sącza z ościennymi miejscowościami. Oto w Piw-
nicznej, mieszkający w Starym Sączu niejaki p. Bosak 
oraz chór uczniów ówczesnego starosądeckiego Semi-
narium Nauczycielskiego uświetnili Trzeciomajową uro-
czystość. Chodziło o rozbudzenie uczuć patriotycznych. 
Musimy pamiętać, że był to okres niewoli narodowej, 
a Sądecczyzna była pod zaborem austrowęgierskim jako 
teren leżący w ówczesnej Galicji.

Z Piwnicznej piszą nam: Stała się rzecz niesłychana 
w Piwnicznej — oto dnia 3. maja za staraniem tutejsze-
go nauczycielstwa i p. Bosaka ze Starego Sącza obcho-
dziliśmy w naszym zakątku górskim, zaniedbanym pod 
względem kulturalnym i narodowym uroczystość Kon-
stytucji 3. Maja. Program uroczystości był następujący: 
w sali szkolnej, pięknie udekorowanej i nabitej szczelnie 
ludem, miał wykład o znaczeniu konstytucji p. Nowot-
ny, miejscowy nauczyciel, potem nastąpiły deklamacje 
dziatwy szkolnej, przeplatane śpiewami patriotycznymi 
— następnie produkował się chór uczniów, seminarium 
nauczycielskiego ze Starego Sącza. Z sali szkolnej wy-
ruszyła publiczność i dziatwa szkolna pod dozorem na-
uczycieli pochodem na rynek, a chór uczniów seminar-
jum śpiewał pieśni patriotyczne. W końcu p. Bosak miał 
na rynku piękną mowę do ludu, która miała na celu roz-
budzenie uczuć patriotycznych. Całość uczyniła podnio-
słe wrażenie — szkoda tylko, że czynniki, mające wpływ 
na lud, nie wzięły udziału w uroczystości, bo wtedy ob-
chód wypadłby imponująco, ale może już niezadługo 
wszyscy zrozumieją potrzebę narodowego uświadomie-
nia ludu i wspólnemi siłami będziem dążyć do wolnej Pol-
ski ludowej.IV

Powyższe teksty to niewielki wycinek z życia starosą-
deckiej społeczności początku XX wieku. I wówczas było, 
jak widać, nie mało problemów.

I „Kurjer Lwowski”, R. 21:1903, nr 121, s. 7.
II „Kurjer Lwowski”, R. 25:1907, nr 381, s. 7.
III „Kurjer Lwowski”, R. 20:1902, nr 183, s. 4.
IV „Kurjer Lwowski”, R. 26:1908, nr 209, s. 2.
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Pionierzy wśród książek
Z Marią Sosin – dyrektorką Powiatowej i Miejsko–Gminnej Biblioteki 
im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu rozmawia Wojciech Waliszewski.

Biblioteka Narodowa wypożycza po-
nad 1000 książek dziennie. Czy 

w Starym Sączu może być podobnie?
Co za pytanie, sama nazwa mówi za 

siebie, nigdy nie przyszłoby mi do gło-
wy porównywać się z największą Biblio-
teką Narodową, która ma pełen zbiór 
wszystkich wydawnictw i swoją historią 
sięga osiemnastego wieku. Warszawa 
jest dużą aglomeracją, dzięki czemu ma 
dużo większe możliwości w zdobywaniu 
czytelników, nie tylko miejscowych; stu-
denci, naukowcy itp. Dla mnie 30 tysię-
cy odwiedzających rocznie tylko w jednej 
naszej placówce w Gołkowicach Gór-
nych jest ogromnym sukcesem.

Co zatem przyciąga mieszkańców do 
bibliotek?

Żeby ludzie chcieli czytać książki, trze-
ba im zaoferować dobre nowości książ-
kowe, a dla studentów dobry księgo-
zbiór popularno-naukowy, należy także 
zadbać o odpowiednie godziny otwar-
cia biblioteki oraz dobrze wyposażoną 
przestrzeń. Jeżeli nie będziemy myśleć 
nowocześnie i nie będziemy korzystać 
z dostępnych technologii, to będziemy 
czytelników tracić. Postęp technologicz-
ny wymusza na nas zmianę oblicza. Dzi-
siejsze biblioteki znacząco różnią się od 
tych nawet sprzed dziesięciu lat. To nie 
są już miejsca, gdzie można pobyć w zu-
pełnej ciszy. Ludzie nie mają też tyle cza-
su, jeżeli przychodzą, to tylko na chwilę. 
Zmienił się też styl życia. Młodzi długo 
pracują i nie mają czasu. Starsi mają 
czas, ale potrzebują konkretnych propo-
zycji do rozwijania swoich umiejętności 
i miejsca do wspólnych spotkań. Tę prze-
strzeń próbuje zagospodarować bibliote-
ka, zresztą zgodnie z potrzebami naszej 
społeczności lokalnej.

Wzrost czytelnictwa w nowo wybudo-
wanych placówkach notujemy w wyso-
kości 100% rocznie. Liderem jest nowo 
otwarta biblioteka w Gołkowicach Gór-
nych, którą w 2016 roku odwiedziło 28 
169 osób. I mimo że Biblioteka mieści 
się blisko szkoły, procentowy udział czy-
telników dorosłych nie odbiega od in-
nych bibliotek. Filię w Barcicach odwie-
dziło 18 188 osób, też nowa i pięknie 
wyposażona biblioteka, natomiast Filię 
w Przysietnicy odwiedziło  9 207 osób, 
półetatową filię w Moszczenicy odwie-
dziło 2 394 osoby. Podium zamyka bi-
blioteka w Starym Sączu 17 386 osób 
– która już wkrótce zostanie przenie-

siona do nowej siedziby. W roku 2016 
wypożyczono książek w filiach: Barci-
ce 9 323 egzemplarzy, w Gołkowicach  
11 159, w Przysietnicy 5 339 w Mosz-
czenicy 1 114 egzemplarzy ksią-
żek,  a w Starym Sączu 42 128 egzem-
plarzy książek.

Niektórzy przewidują koniec książki 
papierowej… a my mamy na to całkiem 
inne spojrzenie. Dowodem jest darmowy 
dostęp dla naszych czytelników do elek-
tronicznej książki – e-book. Mimo dużej 
promocji tej formy mamy niewielu chęt-
nych. Wersja papierowa zwycięża nawet 
u studentów. 

Dlaczego warto czytać książki?
Najmłodszym czytelnikom często tłu-

maczę, że książka jest nieodzownym 
elementem zdobywania wiedzy. Nawet 
czytając zwykły romans, można zdobyć 
ogromny zasób słów, umiejętność opisy-
wania sytuacji, nikt nie narzuca nam ob-
razu, tylko samemu się go buduje, uży-
wając wyobraźni. Okazuje się, że nawet 
10 – 15 minut czytania dziennie prze-
kłada się na niewspółmierne korzyści 
w rozwoju dziecka. Uważam, że to duże 
wyzwanie dla rodziców, którzy ze swy-
mi pociechami są coraz częstszymi go-
śćmi naszej biblioteki, a to bardzo cie-
szy, i daje nam nadzieję na wyższe 
wyniki w czytelnictwie. Nie można lan-
sować czarnowidztwa, lepiej myśleć 
pozytywnie.

Czytanie uspokaja i redukuje stres, 
poprawia pamięć (w mózgu tworzą się 
nowe synapsy, a te istniejące się wzmac-
niają), inspiruje, rozwija wyobraźnię, po-
prawia skupienie i koncentrację, posze-
rza zasób słów, rozwija wrażliwość na 
sztukę i innych ludzi, poszerza wiedzę 
i zwiększa zdolności analityczne, uczy 
zdobywania przyjaciół i uczy integracji, 
której tak brak w dzisiejszym skomórko-
wanym świecie. A poza tym czytanie po-
maga kształtować naszą własną osobo-
wość. Po prostu ludzie, którzy czytają są 
mądrzejsi.

Co udało się zmienić na terenie 
Gminy?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, za-
wsze przypominam sobie naszą biblio-
teczną zasadę – marzenia to podsta-
wa, one generują nasze działania. Nie 
było inaczej z nami. Gdyby Pan zobaczył 
mój pierwszy list motywacyjny oraz nasz 
pierwszy długofalowy Plan Działania na 

lata 2010 – 2015, które dokładnie się 
spełniły, chociaż na tamte chwile były 
nieracjonalnymi marzeniami, a w chwili 
obecnej można je przedstawić w trzech 
etapach: komputeryzacja i podnosze-
nie kwalifikacji, zmiana infrastruktury, 
duża przestrzeń, nowoczesne meble, 
sprzęt i ostatni, trzeci etap: silna promo-
cja książki i czytelnictwa. Pisząc nasz 
pierwszy plan długofalowy, same zda-
wałyśmy sobie sprawę, że jest to pio-
senka przyszłości, dalekiej przyszłości. 
Nic mylnego. Biblioteki starosądeckie 
wraz z bibliotekami powiatu nowosą-
deckiego przeszły dużą metamorfozę. 
Mieliśmy to szczęście, że weszliśmy do 
Program Rozwoju Bibliotek finansowa-
nego przez Amerykańską Fundację Bil-
la Gatesa, prowadzoną w Polsce przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego. Do tego programu weszli-
śmy w 100% z całym naszym powiatem 
jako jedna z nielicznych bibliotek powia-
towych w Małopolsce. Naprawdę uwa-
żam, że to był siedmiomilowy krok dla 
bibliotek i kto z tej pomocy nie skorzy-
stał, niech żałuje. Z tego programu bi-
blioteki otrzymały najnowocześniejszy 
sprzęt teleinformatyczny, przeprowadzo-
no szereg szkoleń dla bibliotekarzy. Ma-
jąc sprzęt i umiejętności, przystąpiliśmy 
do tworzenia katalogów elektronicznych 
wprowadzając do nich nasz księgozbiór. 
Pozwoliło to na wprowadzenie systemu 
automatycznego wypożyczania książek 
i umożliwiło czytelnikom przeglądanie 
w domu katalogów bibliotecznych i za-
mawiania książek. Ponadto osoby ma-
jące problemy z poruszaniem się mogą 
wypożyczać książki na telefon z możli-
wością dostarczenia ich do domu. Dla 
osób niedowidzących biblioteka posia-
da propozycję w postaci czytaka, dzię-
ki któremu można przesłuchiwać książ-
kę. Aby to wszystko osiągnąć, potrzebne 
były pieniądze na dobry program biblio-
teczny. W tym celu napisaliśmy klastro-
wy program wspólnie z 4 powiatami: 
gorlickim, miechowskim, nowotarskim 
oraz oczywiście naszym nowosądeckim 
z Małopolskiego Regionalnego Progra-
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mu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 
pt. „Budowa zintegrowanego systemu 
informacji i zarządzania 33 bibliotek pu-
blicznych w woj. małopolskim z użyciem 
technologii teleinformatycznych”. Całość 
środków otrzymanych wyniosła 1 401 
030,13 zł (nasz powiat z tych pieniędzy 
wziął połowę). Możliwość sięgnięcia po 
te środki pozwoliła nam spełnić pierwszy 
etap naszych marzeń; najbardziej żmud-
ny i niewidoczny gołym okiem, a jak-
że ważny i stawiający nasze biblioteki 
wśród tych najnowocześniejszych. Acha 
jeszcze jako ciekawostkę mogę powie-
dzieć, że wchodząc w nowe millenium, 
czyli w 2000 rok, żadna z naszych biblio-
tek ne posiadała ani jednego kompute-
ra, a potrzebną książkę czytelnik wyszu-
kiwał w katalogu ręcznie. 

Kiedy zakończyliśmy cyfryzację biblio-
tek, mogliśmy zacząć realizować drugi 
etap, czyli rozwój infrastruktury. W tym 
przypadku chodziło o duże środki pie-
niężne z programu ministerialnego Bi-
blioteka + Infrastruktura, gdzie trzeba 
było spełnić wiele różnych kryteriów. 
I tym razem władze Starego Sącza oraz 
Rada Miejska w Starym Sączu okazały 
duże zrozumienie, uchwalając środki fi-
nansowe niezbędne jako wkład własny. 
Naprawdę, gdyby nasza Biblioteka i Bi-
blioteka w Myślenicach nie przystąpi-
ły do tego programu, oddalibyśmy wal-
kowerem środki przeznaczone na ten 
cel przez Ministerstwo. Dlatego podwój-
nie jestem wdzięczna, że burmistrz Ma-
rian Cycoń zdecydował się na realizację 
tego zadania, a burmistrz Jacek Lelek 
nie tylko zdecydował się kontynuować 
ten projekt jeszcze w stosunku w do Fi-
lii w Gołkowicach i naszej starosądeckiej 
Biblioteki, ale podjął się rozpropagowa-
nia tego projektu wśród swoich kolegów, 
burmistrzów i wójtów gmin w całej Pol-
sce z ramienia Instytutu Książki, któ-
ry zawiaduje tym programem. Powstały 
piękne, wspaniale wyposażone bibliote-
ki, które swoją przestrzeń oferują czytel-
nikom, organizacjom i stowarzyszeniom, 
spełniając w ten sposób zamierzenia 
Programu Rozwoju Bibliotek. Ostatnim 
zaplanowanym działaniem będzie jesz-
cze przeniesienie biblioteki w Przysietni-
cy do nowego budynku pełniącego funk-
cję lokalnego centrum kultury. Wniosek 
będzie złożony w roku 2018. To niebywa-
ły sukces na skalę całego kraju. W tym 
miejscu jeszcze raz należy się wielki 
ukłon naszym lokalnym Władzom, które 
w niebywały sposób dbają o rozwój kul-
tury i nauki z myślą o całej społeczności 
lokalnej.

Trzeci etap to edukacja i promocja 
książki i czytelnictwa. Dla nas, bibliote-
karzy bardzo ważna jest promocja czy-

telnictwa, głównie wśród najmłodszych. 
Jeżeli my ich nie zarazimy miłością do 
książki poprzez różne działania i warsz-
taty, to jako osoby dorosłe nie będą do 
nas przychodzili. Aktywnie współpracu-
jemy więc w tym zakresie ze wszystkimi 
przedszkolami i szkołami na terenie ca-
łej Gminy. Chodzi o to, aby dziecko wzra-
stało w książkowej atmosferze i żeby 
książkę traktowało jako element zaba-
wy, a nie przymusu i żeby wiedziało, że 
biblioteka jest miejscem przyjaznym dla 
nich. Mogą tutaj rysować, malować, a na-
wet śpiewać, gdy tylko jest to tematycz-
nie związane z książką. Poprzez książ-
kę dzieci wyrabiają sobie słownictwo 
i wyobraźnię, odróżniają świat realny od 
nierealnego, a co najważniejsze pogłę-
biają swoją wiedzę. W celach edukacyj-
nych sięgamy także po fundusze unijne 
jak i krajowe. Realizujemy wiele projek-
tów, dwa ostatnie „Poznajemy Żywego 
Pisarza” oraz „Z mistrzem pióra po gó-
rach” (to 60 autorskich spotkań z pisa-
rzami), które odbyły się na terenie całego 
powiatu w najmniejszych miejscowo-
ściach oraz we wszystkich bibliotekach 
na terenie gminy Stary Sącz. W tych spo-
tkaniach wzięła udział rekordowa ilość 
osób, tak dorosłych, jak i dzieci. Brak 
funduszy niejednokrotnie spowodował, 
że w wielu miejscowościach od lat nie 
było takich spotkań. Myślimy, z dużym 
smutkiem, że środki unijne są już na 
wykończeniu. 

Nowa Biblioteka w Starym Sączu, któ-
rej otwarcie przewidziane jest na po-
czątek 2018 roku, będzie ukoronowa-
niem Pani marzeń. Gmina Stary Sącz 
i Biblioteka uzyskały dwumilionową 
dotację na budowę tej biblioteki w ra-
mach „Narodowego Programu Rozwo-
ju Czytelnictwa”. Co trzeba robić, aby 
marzenia się spełniały?

Żeby marzenia się spełniały, trzeba po 
pierwsze wiedzieć, czego się chce, ko-
chać to, co się robi. Pracę w Starym Są-
czu rozpoczęłam jako instruktor biblio-
teki powiatowej. Kiedy ubiegałam się 
o posadę dyrektora, w swoim liście mo-
tywacyjnym miałam wypisane trzy etapy 
rozwoju bibliotekarstwa – dokładnie ta-
kie, jakie wcześniej omówiłam i trzeba 
pamiętać, że marzenia muszą być wspól-
ne z załogą, bez ich wspaniałej pracy, po-
partej wiedzą najlepsze marzenia zosta-
ną wspomnieniem niezrealizowanym. 
Bez Ich wsparcia nie byłoby niczego.

Marzenia, aby się spełniały, należy 
w sobie pielęgnować i wspólnie je roz-
wijać. Człowiek bez marzeń umiera. 
W osiąganiu celu ważna jest też umie-
jętność współpracowania i zdolność 
zjednywania innych osób. W Starym Są-

czu, po wielu latach pracy udało nam się 
znaleźć wielu ludzi, z którymi nawzajem 
sobie pomagamy i współpracujemy ze 
sobą. 

Budować nową bibliotekę bez dobre-
go miejsca mija się z celem. Składam 
w tym miejscu ukłon również w stro-
nę władz starostwa powiatowego, któ-
re przekazało bezpłatnie budynek przy 
ul. Mickiewicza, gdzie wcześniej mieścił 
się Zespół Szkół Zawodowych nr 2. Dzię-
ki temu będziemy mieli piękne, urokliwe 
miejsce otoczone zielenią i prawie w ści-
słym centrum. 

Rok 2017 jest dla naszej Biblioteki 
szczególny, w tym roku mija nam 125. 
rocznica urodzin patrona naszej Biblio-
teki – Wiktora Bazielicha. Z tego tytułu 
wydajemy jego ostatnią książkę pt. „Mły-
ny i młynarze, tracze i tracznicy”. W tym 
samym czasie będziemy obchodzić 70–
lecie istnienia naszej starosądeckiej bi-
blioteki, która była jedną z pierwszych 
bibliotek utworzonych po II wojnie świa-
towej (w 1946 roku, w grudniu). Jej utwo-
rzenie starosądeczanie zawdzięczają ko-
lejarzowi panu Walentemu Wajmanowi. 
Na początku mieściła się ona w kinie So-
kół, przy kasie, w jednej szafie, a książ-
ki były spuścizną po licznych czytelniach 
zakładowych i Szkole Ludowej. Czytel-
ni w Starym Sączu było siedem. Taka 
duża ilość czytelń (bibliotek) w tym cza-
sie świadczy o tym, że starosądeczanie 
przykładali dużą wagę do wiedzy i kul-
tury. Później biblioteka została przenie-
siona do nowo wyremontowanego za-
bytkowego Domu na Dołkach, tam była 
do roku 1972 roku, a następnie w 1973 
roku przeniesiono ją do nowego (obec-
nego) budynku przy ul. Stefana Batorego 
25b. Z tym miejscem wiąże się ciekawa 
historia. Wtedy nie budowano nowych bi-
bliotek, a udało się to tylko dlatego, że 
miasto Stary Sącz brało udział w telewi-
zyjnym turnieju Banku Miast, który Stary 
Sącz wygrał, a sami mieszkańcy zdecy-
dowali, że wygraną pulę pieniędzy prze-
znaczą na wybudowanie nowego gma-
chu biblioteki. W tamtych czasach była 
to najlepiej wyposażona placówka w ca-
łym ówczesnym powiecie. Chciałabym, 
aby nasza nowa biblioteka również była 
najnowocześniejsza i spełniała ocze-
kiwania wszystkich mieszkańców, ale 
także żeby nasza praca była doceniana 
i żebyśmy mogli dalej czuć się potrzeb-
ni. Już dzisiaj serdecznie wszystkich za-
praszam na uroczystość otwarcia nowej 
biblioteki, która odbędzie się 27 lutego 
2018 roku i do korzystania z naszej sze-
rokiej oferty kulturalno-edukacyjne dla 
małego i dla dorosłego czytelnika. 

Dziękuję za rozmowę.
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Miejska Orkiestra Stary Sącz nie 
spoczywa na laurach. Po udanym 
letnim występie na  XXVI Między-
narodowym Festiwalu Orkiestr Dę-
tych w Rybniku, gdzie otrzymała 
najwyższe odznaczenia Złote Pa-
smo „SUMMA CUM LAUDE” i Grand 
Prix Festiwalu Puchar Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, już 
we wrześniu podbiła serce kolejnej 
grupy melomanów, tym razem wę-
gierskich, na występach w zaprzy-
jaźnionej gminie Dunakeszi. Tam, 
wspólnie z Dunakeszi Koncertfúvó-
sok, zaprezentowała mistrzowski 
koncert, który długo nagradzany był 
oklaskami. 

Równolegle, cały czas Orkiestra 
przygotowuje się do tradycyjnego już  
Koncertu Jesiennego, który odbędzie 
się 4 listopada w starosądeckim So-
kole. Tegorocznym mottem będą „Ba-
śnie i Mity”. W programie znalazł się 
bardzo ambitny i jednocześnie cie-
kawy repertuar: m.in. The Dream of 
Oenghus – Rolf Rudin; Pilatus: Mo-
untain of Dragons – Steven Reineke; 
Prometheus (Dramatische Ouvertüre) 
– Hermann Xaver Egner; Koncert 
na 2 Trąbki C-dur – Antonio Vivaldi; 
solo: Johen Weiss i Friedmann Bol-
tes; A Little Concert Suite – Alfred 
Reed; Bugler’s Holiday – Leroy Ander-
son; solo: Jochen Weiss, Daniel Żela-
sko, Friedmann Boltes; 12 sygnałów 
– Werner Heider. Nic więc dziwnego, 
że bilety na koncert zostały już w ca-
łości wysprzedane.

Aby sprawdzić, jak orkiestra przygo-
towuje się na to wydarzenie, wybra-
łem się z niezapowiedzianą wizytą na 
poniedziałkową próbę. Już z daleka 
słychać było radosne dźwięki, entuzja-
stycznie unoszące się wokół budynku. 
Jednak prawdziwa euforia muzyki oto-
czyła mnie wewnątrz budynku. Moż-
na było mieć wrażenie, że budynek za 
sprawą tych dźwięków unosi się z ra-
dości w powietrzu, a ściany zmysło-
wo tańczą do wykonywanych na żywo 
utworów. Wszyscy muzycy, a było 
ich ponad pięćdziesięciu, pod batu-
tą Georga Weissa rzeczywiście dają 
z siebie wszystko – dwa razy w tygo-
dniu ciężko ćwiczą, aby spełnić co-
raz wyższe aspiracje własne i staro-
sądeckich melomanów. Zapowiada 
się więc kolejny niezwykły, baśniowy 
wieczór. A co sprawia, że tak ochoczo 
wszyscy grają? Zapytałem o to kilku 
z nich. (WW) 

Jesienna uczta muzyczna

Kacper – Męcina   

Do Miejskiej Orkiestry Stary Sącz zaprosiła mnie moja przyjaciółka. MOSS 
wprowadziła mnie w nowy świat muzyki, mianowicie do orkiestry dętej. 
Dzięki temu poznałem różną muzykę, ale tak samo piękną, zawarłem wiele 
znajomości z fantastycznymi ludźmi. To tu pierwszy raz w życiu grałem mój 
ulubiony typ muzyki, mianowicie muzykę filmową. Dzięki MOSS nauczyłem się 
wielu rzeczy przydatnych w późniejszych etapach nauki w szkole muzycznej 
Bardzo wiele zawdzięczam Panu Georgowi Weissowi, który nas prowadzi. To 
jego entuzjazm i charyzma pozwoliła mi się tam rozwinąć. 

Honorata – Wola Piskulina

Dokładnie 2 lata temu, w listopadzie 2015 roku, wstąpiłam do Miejskiej Orkie-
stry Stary Sącz. Na początku miałam różne obawy, ponieważ nikogo wcześniej 
nie znałam, ale od samego początku wszyscy miło mnie zaskoczyli i przywitali. 
Tak jest do tej pory; każdą nową osobę witamy z uśmiechem. Na próbach pa-
nuje bardzo przyjazna atmosfera, często się śmiejemy i żartujemy, ale najważ-
niejsze jest to, że również ciężko pracujemy. W końcu mamy na swoim koncie 
coraz większe sukcesy, a bez naszego wysiłku tego byśmy nie osiągnęli.

Mieszkam prawie 24 km od Starego Sącza, ale podobno „kilometry nie mają 
znaczenia”, jeśli jest coś lub ktoś, kogo kochasz. Dokładnie tak jest w moim 
przypadku, od kiedy zaczęłam grać w orkiestrze. Tworzymy jedną WIELKĄ RO-
DZINĘ, w której każdy ma swoje wyznaczone miejsce, a łącząc się razem two-
rzymy piękną sztukę – muzykę, którą kochamy i staramy się w sposób wyjąt-
kowy przekazać słuchaczom. Atmosfera, która panuje na próbach, koncertach 
czy wyjazdach nie byłaby tak świetna gdyby nie nasz orkiestrowy „TATA”, czy-
li nasz wspaniały nauczyciel i dyrygent, dzięki któremu każdy może czuć się 
sobą, a jednocześnie pod profesjonalnym okiem rozwijać swój talent.  
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Sławek –  Moszczenica Niżna

W orkiestrze jestem od samego 
początku jej funkcjonowania pod 
batutą pana Georga Weissa. 
Z początku chodziłem, żeby 
zobaczyć jak będzie się rozwijał 
ten pomysł i spróbować sił 
w czymś całkiem innym. Z czasem, 
jak dochodziły nowe osoby, coraz 
bardziej się ze sobą zżywaliśmy 
i zaprzyjaźnialiśmy. 

Staram się przychodzić na 
każdą próbę, dwa razy w tygodniu 
– ten czas to odskocznia 
od codziennych problemów 
i obowiązków, kiedy to można 
porobić to, co się zawsze kochało 
i kocha, chociaż czasami ciężko 
na tych próbach bywa. Myślę, 
że niczego by nie było, gdyby 
nie to, że nasz dyrygent potrafi 
stworzyć wyjątkową atmosferę, 
że nas cały czas pozytywnie 
motywuje i zawsze wierzy w nasze 
możliwości, których często sami 
nie jesteśmy do końca pewni. 
Orkiestra jest dla mnie jak drugi 
dom, jak druga rodzina.

Maria – Stary Sącz   

Orkiestra jest jak drugi dom, two-
rzymy jedna wielką rodzinę, wspie-
ramy się nawzajem, pomagamy. 
Pan Weiss z Panią Kasią bardzo 
pomagają nam w rozwoju muzycz-
nym. Bardzo dużo się od nich uczy-
my. Nie skończyłam żadnej szko-
ły muzycznej, jestem samoukiem, 
nigdy wcześniej nie pomyślałam, 
że będę w takiej wspaniałej orkie-
strze grała bardzo wymagające 
utwory. 

A jednak udało się. Na próby 
chodzę z wielką radością. Te dwie 
godziny dwa razy tygodniowo wy-
korzystujemy w 200%. Na każdej 
próbie czegoś się dowiadujemy, 
uczymy, doświadczamy nowych 
muzycznych wrażeń. To jest nie-
samowite, że ciągle się rozwijamy. 
Orkiestra jest dla mnie odskocz-
nią od codziennych problemów, 
monotonii. Na te dwie godziny za-
pomina się o wszystkim. Istnieje 
wtedy tylko piękna muzyka. 

Grzegorz – Nowy Sącz   

Pochodzę z miejscowości Męci-
na koło Limanowej, gdzie dzięki 
Kochanym Rodzicom od małego 
mogłem rozwijać swoją muzyczną 
pasję. W 2013 roku rozpocząłem 
swoją przygodę z muzyką na in-
strumentach dętych, grając w Or-
kiestrze Dętej przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Męcinie. 

Obecnie mieszkam w Nowym 
Sączu. W Miejskiej Orkiestrze Sta-
ry Sącz gram od roku. Do orkie-
stry trafiłem za namową koleżan-
ki Moniki. Jak to w życiu bywa, 
zawsze brakowało czasu, w koń-
cu znalazłem chwilę, by dotrzeć 
na próbę do Starego Sącza, i tak 
to się zaczęło. Atmosfera, towa-
rzystwo muzyków, repertuar i eks-
presja dyrygenta na próbie tak mi 
się spodobały, że nie mogłem nie 
przyjść kolejny raz i tak kolejny, ko-
lejny, aż do dzisiaj. Nowe cele, któ-
re stawiamy przed sobą na forum 
orkiestry motywują nas do jeszcze 
efektywniejszej pracy. Zwyciężamy 
w konkursach międzynarodowych. 
Koncertujemy w Polsce i za grani-
cą. Cieszymy się aplauzem i uzna-
niem słuchaczy. Wszystko to spra-
wia, że nie sposób tutaj nie być.

Kuba – Stary Sącz

Na początku chciałbym powie-
dzieć, czym jest dla mnie orkie-
stra. Miejska Orkiestra Stary Sącz 
przede wszystkim jest jedną wiel-
ką muzyczną rodziną, liczącą już 
ponad 60 muzyków w różnym wie-
ku. Razem tworzymy coś więcej, 
niż tylko muzykę zapisaną w czar-
nych kropkach. Przekazujemy lu-
dziom emocje poprzez dźwięki 
wydobywane z instrumentów. Miej-
ska Orkiestra Stary Sącz to wspa-
niali ludzie, których łączu wspólna 
pasja, na czele ze znakomitym dy-
rygentem, który prowadzi nas na 
jak najwyższy poziom. Dużo ludzi 
pyta mnie, dlaczego gram w tej or-
kiestrze i co z tego mam. Gram w 
orkiestrze (na puzonie basowym), 
bo mogę spotykać się z ludźmi, z 
którymi mogę stworzyć coś pięk-
nego dla innych, mogę doskona-
lić swoje umiejętności oraz po-
znawać nowe, nieznane mi dotąd 
zakątki muzyki. Największą radość 
i satysfakcję sprawia, kiedy ludzie 
na koncertach wstają, biją brawo i 
doceniają naszą ciężką pracę oraz 
wkład w to, co tworzymy. Moim 
marzeniem związanym z orkiestrą 
jest, aby wspiąć się na szczyt i być 
najlepszą orkiestrą w Polsce, a na-
wet i w Europie.

To tylko Kiler 
z „liściem na 
głowie” 
W ramach jesienne-
go cyklu koncertów 
w starosądeckim So-
kole, na szczególną 
uwagę zasługuje recital 
autorski Kuby Sienkiewicza 
z akompaniamentem na dwie gitary. 
Koncert odbędzie się w starosądec-
kim Sokole już w niedzielę, 16 listo-
pada, godz. 1900. 

Kuba Sienkiewicz w życiu prywatnym 
jest mężem i ojcem piątki dzieci. Na 
scenie występuje jako rockman, woka-
lista i gitarzysta, jest również autorem 
tekstów oraz liderem zespołu Elektrycz-
ne Gitary. Jako neurolog ze stopniem 
doktora nauk medycznych zajmuje się 
chorobą Parkinsona i innymi zaburze-
niami ruchowymi. Pomysły na swoją 
twórczość bardzo często czerpie z roz-
mów z ludźmi związanymi z działalno-
ścią publiczną, które zgłaszały się do 
niego po poradę. Oprócz tego, że jej 
udzielałem – mówi – starałem się za-
wsze takie sytuacje wykorzystać do ja-
kiegoś wzbogacenia siebie. Wyciągnąć 
coś od nich, poprosić o jakiś komen-
tarz, wspomnienie. To są bezcenne sy-
tuacje, z których warto korzystać. Nie 
po to, żeby przekazywać potem jakieś 
tajemnice lekarskie, ale mieć obraz 
czasów, w których żyjemy.

Kuba Sienkiewicz wybrał estradę 
i twórczość, aby uciec od życia, które 
w pewnym momencie było dla niego 
przewidywalne i uporządkowane. Od 
dzieciństwa Kuba Sienkiewicz był za-
fascynowany twórczością Kazimierza 
Grześkowiaka, Tadeusza Chyły i Kaba-
retu Starszych Panów. Swoje pierwsze 
bluesowe utwory stworzył w latach lice-
alnych. W swojej karierze muzycznej in-
spirował się do tej pory dokonaniami ta-
kich artystów jak Jacek Kaczmarski, Jan 
Kelus czy zespołu Wały Jagiellońskie. 

Wraz z Elektrycznymi Gitarami wydał 
12 płyt długogrających, których łączny 
nakład przekroczył 1,5 mln sztuk. Czte-
ry z tych płyt uzyskały tytuł płyt platyno-
wych, a sześć złotych.

Na co dzień Kuba jest pasjonatem 
muzyki klasycznej i bluesa. Według nie-
go w sferze muzyki poważnej, tej daw-
nej i współczesnej, dzieją się fanta-
styczne rzeczy ze względu na kolejne 
interpretacje, kolejne szkoły, które po-
wstają w dziedzinie wykonawczej. Mu-
zyk jest ogromnie dumny z polskich 
kompozytorów i określa się jako ich 
fan. (red)
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Koncert Wdzięczności ‘17
1 października starosądecki So-
kół po raz kolejny wypełnił się po 
brzegi sympatykami i darczyńca-
mi Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Gniazdo”. Me-
dal Przyjaciela Gniazda w tym roku 
otrzymał Wojciech Kulak, dyrek-
tor Banku Spółdzielcze-
go w Starym Sączu, 
a burmistrz Jacek 
Lelek otrzymał 
kamień węgiel-
ny pod budo-
wę Domu Se-
niora w Starym 
Sączu. 

 Jako pierwszy 
zaprezentował się ka-
baret „Gumowe ucho” ze 

Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Cyganowicach. Michał 

„Cola” wykonał utwór 
„Hallelujah”, a na za-

kończenie wystą-
piła Eva Novel 
– laureatka VII 
edycji „The Vo-
ice of Poland” 
i laureatka kon-

kursu „Rawa 
Blues 2016” 

wraz z zespołem 
Levi. Emocji było co 

niemiara. (red)

Multimedialne  „Głosy przodków” 

Konkurs  na plakat
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari 
w Starym Sączu ogłasza konkurs na 
projekt plakatu 6. Pannonica Folk 
Festival. Do wygrania jest 2500 zł.  

Celem konkursu jest wyłonienie i wy-
typowanie do realizacji projektu gra-
ficznego, który stanie się plakatem pro-
mującym 6. Pannonica Folk Festiwal. 
Konkurs ma charakter otwarty i może 
wziąć w nim udział każdy. Konkurs jest 
skierowany przede wszystkim do gra-
fików, projektantów i artystów plasty-
ków. W konkursie mogą brać udział je-
dynie te prace, które nie brały udziału 
w innych konkursach. Udział w konkur-
sie jest bezpłatny i całkowicie dobro-
wolny. Do konkursu każdy z uczestni-
ków może zgłosić od jednego do trzech 
(maksymalnie) projektów. Prace moż-
na nadsyłać do 14 grudnia 2017 roku. 
Regulamin dostępny jest na stronie 
www.ckis.stary.sacz.pl. (red)
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W najbliższym czasie w starosądeckim Sokole i okolicy…
„Baśnie i Mity” – Koncert Jesienny 

4 listopada, sobota, Sokół, godz. 1900

Miejska Orkiestra Stary Sącz zaprasza na koncert jesienny. Tym razem usły-
szymy repertuar nawiązujący do znanych baśni i mitów. Bilety wysprzedane. 

BGKO Barcelona Gypsy balKan Orchestra
10 listopada, piątek, Sokół, godz. 1900

Niezwykły i zaskakujący koncert grupy, która odniosła spektakularny sukces w 
całej Europie, nagrywając dwie świetne płyty (Imbarca i Balkan Reunion) i zdoby-
wając olbrzymią popularność na YouTube. Utwór Djelem, zanotował przeszło 6,5 
miliona odsłon. Bilety: od 45 zł

Kuba Sienkiewicz – recital guitar duo
16 listopada, czwartek, Sokół, godz. 1900

autorski recital z akompaniamentem na dwie gitary znanego artysty występują-
cego z Elektrycznymi Gitarami. Bilety: 45 zł
 
Jarmark Bożonarodzeniowy

9 grudnia, niedziela, starosądecki Rynek, godz. 900– 1700

Idealne miejsce na zrobienie świątecznych zakupów. Na starosądeckim Ryn-
ku zaprezentują swoje wyroby lokalni artyści oraz rzemieślnicy. Nie zabrak-
nie także smakołyków przygotowywanych przez gminne Koła Gospodyń Wiej-
skich. Wstęp wolny.

Royal Lviv Ballet "Dziadek do orzechów"  
10 grudnia, niedziela, Sokół, godz. 1900

Widowisko zachwyca fabułą, malowaną ręcznie dekoracją, bogato zdobiony-
mi strojami, cudowną muzyką Piotra Czajkowskiego i artyzmem wykonawców. 
Spektakl przenosi nas w magiczny czas świąt i baśni. Bilety: 95 zł 

W czwartki w Sokole - 
Kinematograf 
Wyjątkowym doświadczeniem bę-
dzie spotkanie z kinematografią 
z Krainy Długiej Białej Chmury, jak 
zwykli nazywać swoją wsypę rdzen-
ni mieszkańcy Nowej Zelandii. Kul-
tura i historia Maorysów to kwe-
stie wciąż rzadko poruszane, które 
w „Kinematografie” zostaną przy-
pomniane historycznym widowi-
skiem „River Queen” oraz rozgrywa-
jącym się współcześnie „Jeźdźcem 
wielorybów”.  

W przyszłości zaprezentujemy filmy 
wyróżniające się niezapomnianą war-
stwą muzyczną, wśród których szcze-
gólne miejsce zajmują filmy Emira 
Kusturicy. Spośród wielu zaplanowa-
nych cyklów wyjątkową perełką bę-
dzie cykl polskiego kina przedwojen-
nego – filmowego dziedzictwa, które 
Filmoteka Narodowa od kilka lat kon-
sekwentnie stara się uchronić przed 
zapomnieniem, dokonując jego digi-
talizacji oraz promocji w ośrodkach 
kultury w całej Polsce.  Zapraszamy! 
(red)
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70 lat Barciczanki
Podczas jubileuszowych obchodów 70-lecia klubu Barci-
czanka dokonano uroczystego otwarcia dwóch nowych 
obiektów sportowych. Nowy budynek klubu oraz boisko 
wybudowane zostały przez Gminę Stary Sącz przy wspar-
ciu Ministerstwa Sportu i Turystyki. Członkowie klubu nie 
kryli radości, że takimi obiektami mógłby się poszczy-
cić niejeden klub sportowy wyżej uplasowany w klasach 
rozgrywkowych.  

Wydarzenie rozpoczęła msza święta w intencji zawodników 
oraz działaczy sportowych. Na uroczystej akademii w Szkole 
Podstawowej w Barcicach wystąpiła młodzieżowa orkiestra 
z Barcic pod batutą Jana Jamrozowicza oraz młodzież z grupy 
wokalnej Szkoły Podstawowej w Barcicach prowadzonej przez 
Marka Kanika. Swoją obecnością uroczystość uświetnili dzia-
łacze OZPN w Nowym Sączu, poseł Arkadiusz Mularczyk, wi-
ceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piecha oraz radny sejmi-
ku Województwa Małopolskiego Stanisław Pasoń. Gratulacje 
z okazji jubileuszu i powstania nowych obiektów składał rów-
nież przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy.

Biało-czerwoną wstęgę przed nowym budynkiem klubu prze-
cinali burmistrz Jacek Lelek, zastępca burmistrza Kazimierz 
Gizicki, prezes Barciczanki Paweł Cieślicki oraz Ryszard Nie-
miec, prezes Małopolskiego Związki Piłki Nożnej, członek Za-
rządu PZPN i dziennikarz, a kiedyś czynny sportowiec i koszy-
karz (wicemistrz Polski z 1973 r.).

Nowy budynek Barciczanki i boisko ze sztuczną nawierzch-
nią to efekt usilnych starań władz Starego Sącza o pozyskanie 
funduszy na tę inwestycję z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Na ten cel udało się zdobyć ponad 1,1 mln zł. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 2,9 mln zł. Prace prowadzone były niemalże 
w ekspresowym tempie, dzięki czemu obiekty zostały zbudo-
wane w ciągu niespełna 11 miesięcy od daty rozstrzygnięcia 
przetargu. Z okazji jubileuszu klubu Barciczanka, Prezes Za-
rządu Paweł Cieślicki otrzymał m.in. Medal POLONIA MINOR 
od Samorządu i Zarządu Województwa Małopolskiego. Gratu-
lujemy działaczom i sportowcom i życzymy dalszych sukcesów, 
zwłaszcza w rozgrywkach ligowych. (WW)
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70 lat Barciczanki

Do końca września 2017 r. fani festiwalu Pannonica 
zakupili ponad 950 karnetów na Pannonikę 2018 nie 

znając jeszcze żadnego zespołu, który wystąpi na festi-
walu za 11 miesięcy! To prawdziwy fenomen 

nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

Fani festiwalu Pannonica na Facebooku 
pochodzą z ponad 90 krajów.

Przeciętny uczestnik festiwalu Pannonica przyjeżdżając do 
Barcic ze swojego miejsca zamieszkania pokonuje dystans 

ponad czterystukilometrowy i ma niespełna 33 lat 
(dokładnie 32 lata i 9 miesięcy).

Pannonica Folk Festival to nie tylko koncerty muzyczne, 
ale także ponad 75 wydarzeń towarzyszących.

European Festivals Association (EFA) z siedzibą 
w Brukseli przyznał Pannonice cenne wyróżnie-

nie „Remarkable Festival” („Niezwykły Festiwal”), 
którym honoruje najlepsze europejskie festiwale 

z wszystkich dziedzin. 




