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Kierunek: turystyka
W 2017 r. Małopolskę odwiedziło blisko 16 mln osób. Najwięcej było przyjezdnych z Polski – 12,6 mln; z zagranicy przyjechało 3,3 mln osób – wynika z raportu ws. ruchu turystycznego. W tym samym roku całą Hiszpanię odwiedziło „zaledwie” 82 mln osób.
W ubiegłym roku do Małopolski przyjechały osoby z 57 państw. Przyjezdni z zagranicy wydali średnio 1 400 zł – łącznie turyści zostawili w regionie 13,5 mld
zł. Wśród najważniejszych powodów, dla których odwiedzano nasz region znalazły się: chęć wypoczynku, zwiedzanie zabytków oraz możliwość aktywnego wypoczynku. Warto przypomnieć, że właśnie w Małopolsce są ku temu doskonałe
warunki – w regionie można znaleźć setki świetne przystosowanych tras rowerowych czy też coraz bardziej nowoczesne stacje narciarskie. Turystyka aktywna
staje się coraz bardziej popularna – nie bez znaczenia jest więc coraz bogatsza
oferta Gminy Stary Sącz w tym zakresie: powstają parki rozrywki, organizowane
są turnieje sportowe o międzynarodowej już sławie, rozbudowywana jest bogata
sieć ścieżek rowerowych i tras biegowych.
Innym powodem do zadowolenia są pozytywne wrażenia przyjezdnych z pobytu w naszym regionie. Potwierdzają to dane: niemal 99 proc. osób, które odwiedziły region w ubiegłym roku, poleciłoby pobyt swoim bliskim, a ponad 97 proc.
chce odwiedzić nasz region ponownie. Przemawiają za tym życzliwość i gościnność Małopolan, wspaniała atmosfera panująca w regionie oraz wysoki poziom
atrakcji turystycznych. Stary Sącz taki właśnie jest, co potwierdzają coraz liczniej
przybywający, nie tylko na starosądecki Rynek, turyści z całego świata.
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Liczba, która cieszy

22 700 metrów
dróg gminnych wyremontowano lub
przebudowano w latach 2015–2018
w Gminie Stary Sącz
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Rada Miejska w Starym Sączu
50–51. sesja Rady Miejskiej

FOT. R. Kamieński

Z miłości do Starego Sącza

N

a uroczystej, 50. sesji Rady Miejskiej wyróżniono za całokształt
działalności zawodowej, społecznej
i publicznej osoby działające na rzecz
Gminy Stary Sącz.
– Działacie Państwo w różnych dziedzinach i na różnych polach, ale łączy
Was wspólny mianownik: miłość i pasja dla Starego Sącza – mówił podczas
uroczystości burmistrz Jacek Lelek. –
Wasze dzieła są różne, niektóre spektakularne, niektóre nie rzucające się
w oczy, ale wszystkie wymagają ciężkiej, mrówczej pracy na rzecz Starego Sącza. Ślad, jaki zostawiacie w Starym Sączu, w całej gminie, stawia Was
w rzędzie osób zasłużonych dla naszej
wspólnoty. Dziękujemy.
W ramach obchodów imienin Starego Sącza Rada Miejska przyznała
nowo ustanowione odznaczenie, które odtąd nadawane będzie osobom
szczególnie dla Gminy Starty Sącz
zasłużonym.
Rada Miejska na wniosek Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka przyznała 13 medali honorowych. Na rewersie medalu widnieje św. Kinga
i napis „Pax Et Bonum”, a na awersie
klasztor i napis „Za zasługi dla Starego

Sącza”. Cały medal i kolor wstęgi nawiązują oczywiście do herbu, zaaprobowała go Komisja Heraldyczna i zatwierdził Prezydent RP Andrzej Duda.
Na uroczystej sesji nadzwyczajnej medale wręczono Marii Marczyk-Cycoń,
Zofii Golonce, Barbarze Edelmüller-Generaux, Tomaszowi Popieli, Andrzejowi
Długoszowi, ks. kanonikowi Stefanowi
Tokarzowi i Janowi Lachowskiemu.
Medal dla śp. Antoniego Radeckiego odebrała rodzina mecenasa. Rada
Miejska przyznała również medale Janowi Czechowi, Jolancie Młodkowskiej-Czech, Marii Sosin, ks. Marcinowi Kokoszce i siostrze klarysce Annie
Teresie Izworskiej, którzy nie mogli
ich odebrać osobiście. Całość uroczystości pięknie wpisała się w starosądeckie obchody 100-lecia odzyskania
niepodległości, nie tylko dzięki muzyce Fryderyka Chopina, ponieważ, jak
wiadomo, patriotyzm dzisiaj to przede
wszystkim ciężka i uczciwa praca na
rzecz swojej wspólnoty. Serdecznie
gratulujemy.

Z

miany w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane z nowymi pozyskanymi środkami do budżetu, uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Mostkach,
Starym Sączu i Gołkowicach Dolnych,
a przede wszystkim uchwała, która
daje nadzieję na dalszy rozwój sieci
kanalizacyjnej w gminie – to najważ-
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niejsze punkty ostatniego, 51. posiedzenia Rady Miejskiej w Starym
Sączu.
Rada Miejska upoważniła burmistrza
Starego Sącza do złożenia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej wniosku o rozszerzenie rzeczowe i finansowe projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz” w ramach zwartej przez naszą
gminę wcześniejszej umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzięki której realizowana jest, warta 26 mln zł, budowa sieci w zachodniej części miasta.
Rozszerzenie zakresu rzeczowego
i finansowego dotyczy Mostek, Moszczenicy Niżnej, Moszczenicy Wyżnej
i Gołkowic Dolnych. Planowany koszt
rozszerzenia to 35 600 000,00 zł.
Rada wyraziła też zgodę na przyjęcie
do realizacji rozszerzonego rzeczowo
i finansowo projektu i zaakceptowała
założone w studium wykonalności plany taryfowe wraz z – co bardzo ważne
– wieloletnią prognozą dopłat do taryf.
– Budowa kanalizacji to dla nas rzecz
strategiczna i chcemy, by jak najwięcej
mieszkańców mogło skorzystać z tego
dobrodziejstwa – mówił burmistrz. –
Skorzystać dla zdrowia, dla ochrony
środowiska, dla wygody i dla uatrakcyjnienia naszej gminy. Zobaczymy, czy
nam się uda, na razie złożymy wniosek
o dofinansowanie. Koniunktura jest
dobra i chcemy ją wykorzystać. (RKA)
lipiec – sierpień 2018 3

FOT. R. Kamieński

INFORMACJE

Kanalizacja ul. Bazie
licha

Odszedł Władysław
Tokarczyk –
samorządowiec i radca
prawny

Ścieżki biegowo - ro
werowe na
Miejskiej Górze

Przebudowa ul. Papie
skiej

Partnerstwo dla książki 2018

Działacz
społeczny,
pełnił
w strukturach samorządowych
wiele odpowiedzialnych funkcji.
Był radnym Rady Miejskiej w Starym Sączu, zasiadał też w Zarządzie Miasta i Gminy Stary Sącz (do
2002 roku).  W swojej ponad czterdziestoletniej pracy pełnił funkcję
radcy prawnego w Gminie Piwniczna, Gminie Podegrodzie i ostatnio
w Gminie Stary Sącz. Był osobą
niezwykle życzliwą, niezastąpionym organizatorem, entuzjastą
polskiej historii i mecenasem sztuki. Burmistrz Starego Sącza wraz
z pracownikami Urzędu Miejskiego
w Starym Saczu składają serdeczne wyrazy współczucia rodzinie
i wszystkim bliskim tego wielkiego przyjaciela ludzi i Gminy Stary
Sącz. Będzie nam Go brakowało.
(red)  
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Uroczystości pogrzebowe odbyły
się 7 sierpnia w kościele parafialnym p.w. Św.
Jana Chrzciciela w Przysietnicy.

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu otrzymała
dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla Książki.
Dzięki dofinansowaniu będą realizowane następujące zadania,
przy współpracy Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
GNIAZDO:
• Aktywni i kreatywni – kwota dotacji: 15 000,00 zł. W ramach realizacji tego projektu odbędą się 3 szkolenia pozwalające
zdobyć nowe umiejętności i pod-
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noszące kompetencje pracowników bibliotek publicznych z powiatu nowosądeckiego, a także
wyjazd studyjny do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.
• Podróże literackie – kwota dotacji: 18 000,00 zł. W ramach realizacji tego projektu we wrześniu
i październiku 2018 roku zostaną
zorganizowane 32 spotkania z autorami książek dla dzieci i dorosłych
w bibliotekach publicznych powiatu nowosądeckiego. Spotkania te
promować będą czytelnictwo, rozwijać wiedzę i kształtować zachowania czytelnicze, pozwolą również
wzmocnić rolę biblioteki jako animatora kultury czytelniczej. (red)

Przysietnica
z dofinansowaniem

Kolejna ważna społecznie, oczekiwana przez mieszkańców i oryginalna architektonicznie inwestycja powstanie
w Gminie Stary Sącz. Po Gołkowicach,
Barcicach i Starym Sączu kolejnej filii
starosądeckiej biblioteki doczeka się
Przysietnica.
– Budowa biblioteki to inwestycja,
a nie koszt – podkreśla Kazimierz Gizicki. – To nie tylko miejsce rozwoju intelektualnego, bo przecież biblioteki spełniają
przeróżne funkcje. Jest miejscem łączącym ludzi i inspirującym. I tak będzie
w Przysietnicy.
Skąd pieniądze na nową okazałą inwestycję? 1 787 061,00 zł jest już zabezpieczone w Narodowym Programie Rozwoju
Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura
bibliotek 2016–2020”. Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego kolejny raz pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowej
i Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starym Sączu. Kolejny raz, bo z tego
samego programu dofinansowana była
adaptacja na potrzeby biblioteki budyn-

ku przy ul. Mickiewicza w Starym Sączu.
W tym naborze dofinansowanie otrzymało tylko 40 samorządów z całej Polski na
209 złożonych wniosków.
Ministerialnym projektem zarządza
Instytut Książki. Priorytet Infrastruktura bibliotek 2016–2020 został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a także
przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie
w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich
i miejsko-wiejskich. Służy wzmocnieniu
potencjału i roli bibliotek publicznych, dla
których organem założycielskim jest gmina. Warto tutaj przytoczyć słowa Pierwszej Damy, Agaty Kornhauser-Dudy, które padły podczas uroczystego otwarcia
biblioteki w Starym Sączu: – Przychodzimy do biblioteki po duchową strawę, intelektualną przyjemność, wiedzę
i spotykamy w bibliotece ludzi z pasją.
Bibliotekarze są przewodnikami po świecie książek, nauki i literatury. Dzięki nim
i dzięki czytelnikom są to miejsca żywe.
Bardzo bym chciała, żebyśmy skorzystali
z tego potencjału. (RKA)

FOT. R. Kamieński

WIZUALIZACJA, FOT. UMIG

Umowa podpisana,
wykonawca wchodzi
na plac budowy.
Łazy Biegonickie
z nowym zapleczem
rekreacyjnoturystycznym

W

Łazach Biegonickich powstanie jeszcze w tym
roku kompleks rekreacyjnoturystyczny. Koszt to prawie
700 tys zł.
Wykonawcą jest firma Komplex Bud z Łącka. Inwestycja
jest dofinansowana w ramach
poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie
rozwoju lokalnego w ramach
projektu LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.
Dofinansowanie, które Gmina
Stary Sącza pozyskała na kompleks w Łazach Biegonickich to
190 tys. zł. (red)

A to ciekawe...

Szukali niezwykłej
małopolskiej wsi.
I znaleźli

FOT. www.MALOPOLSKA.pl

W Gminie Stary Sącz. Już drugi raz
Województwo Małopolskie ogłosiło konkurs „Niezwykła małopolska
wieś 2018”. W tym roku wyróżnienie trafiło do Myślca, nie tylko pięknego wizualnie, ale też integrującego mieszkańców, którzy mogą być
dumni ze swojej małej ojczyzny. Gratulujemy! (red)
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Na ul. Bazielicha
ruszyła budowa
kanalizacji

Rowerowe połączenie Sądecczyzny

FOT. R.K amieński

Kwota, za jaką wykonawca wybuduje kanalizację o długości prawie kilometra to 814 231,53 zł.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bazielicha i Dunajcowej
to część zadania „Rozbudowa sieci

wodociągowej i kanalizacyjnej na
terenie Gminy Stary Sącz”.  Projekt
jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014–2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona Środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu”. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 26 968
906,56 złotych, z tego wysokość
dofinansowania z Unii Europejskiej (Fundusz Spójności) wynosi
13 363 310,28 złotych.
Wszelkich informacji na temat
przebiegu linii i zakresu robót
udziela BIURO NADZORU PROJEKTU przy ul. Stefana Batorego 30
(czynne w środy i czwartki w godz.
11–14.) (red)

Pomysł Województwa Małopolskiego, by połączyć najpiękniejsze miejsca siecią tras rowerowych spotkał się z przychylnością wielu środowisk. Projekt budowy tras rowerowych został powierzony Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie (ZDW jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną). Zgodnie
z przyjętymi założeniami projektowane trasy rowerowe stworzą spójną sieć
przebiegającą przez całe województwo, łącząc jego główne ośrodki miejskie.
Trasy zostały zaprojektowane z myślą o wszystkich rowerzystach, również tych
podróżujących z sakwami czy przyczepkami. – Wszystko po to by zachęcać do
masowej turystyki rowerowej w Małopolsce – mówi Leszek Zegzda odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za sport i turystykę. – Nowy Sącz, Stary
Sącz, Dolina Popradu i Dunajca to piękne miejsca, zasługujące na to, by znaleźć się w sieci europejskich tras. Popularność już istniejących odcinków tras
utwierdza mnie w przekonaniu, że był to dobry pomysł. Naszym zamierzeniem
jest, by ścieżki były dostępne dla wszystkich rowerzystów niezależnie od stopnia ich zaawansowania – sportowców, amatorów, całych rodzin.
– To po prostu świetna rzecz; wpisująca się w naszą koncepcję rozwoju gminy, ale myślę, że również całej Sądecczyzny – przyjaznej dla mieszkańców i turystów – dodaje burmistrz Jacek Lelek. – Żaden lokalny samorząd, nawet gdyby
działały wspólnie, nie dałby rady takiej inwestycji zrealizować.
Wszystkie nowe trasy są projektowane i budowane w unijnym standardzie EuroVelo. Są one pokryte asfaltowym dywanikiem, oznakowane, podjazdy i zjazdy
są łagodne, a łuki w miarę możliwości szerokie. Starosądecki odcinek Euro Velo
11 jest już gotowy do miejsca, gdzie powstaje kładka rowerowa, czyli poniżej
mostu kolejowego. (red)

A to ciekawe...

Uroczyste przekazanie umów
na dofinansowanie OSP
3 sierpnia 2018 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie miało miejsce uroczyste przekazanie
umów na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych przez Sejmik
Województwa Małopolskiego w ramach
konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”.
W dniu 3 sierpnia 2018 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie miało miejsce uroczyste przekazanie
umów na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych
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przez Sejmik Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”. Wśród beneficjentów jest również Gmina Stary Sącz,
która uzyskała pomoc finansową na zapewnienie gotowości bojowej wszystkim
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy w wysokości 13
251,00 zł. Pozostała kwota na realizację tego zadania przekazana zostanie ze
środków własnych Gminy. Dzięki udzielonej dotacji zakupione zostanią: defibrylator
dla jednostki OSP Moszczenica Niżna, akumulatorowy maszt oświetleniowy LED dla jednostki OSP
Barcice oraz odzież ochronna do działań bojowych dla jednostek OSP Stary Sącz, Gołkowice Górne, Moszczenica
Wyżna, Przysietnica, Gaboń. (red)

FOT. www.MALOPOLSKA.pl

FOT. R.Kamieński

Kładka rowerowa łącząca Stary i Nowy Sącz już niebawem będzie dostępna dla rowerzystów. Docelowo z tego miejsca rowerzysta będzie mógł przeprawić się do Nowego Sącza lub pojechać dalej nad starosądeckie stawy
i jeszcze dalej; wjechać na szlak Velo Dunajec, biegnący do Starego Sącza
od Podhala. Plac budowy oglądali Leszek Zegzda z zarządu Województwa
Małopolskiego, burmistrz Jacek Lelek i wiceburmistrz Kazimierz Gizicki.

Starosądecki Jarmark Rzemiosła był świętem rzemieślników. Decyzją Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Honorową Odznaką
„Za zasługi w rzemiośle” wyróżnieni zostali: Katarzyna Rychlik z Pracowni Ceramiki Artystycznej Vector z Wadowic Maria Janiczak, Jan Kołacz (Gospodarstwo Pasieczne Miś), Władysław Raczek, Lubomir
Kopcak, Kazimierz Basta, Mieczysław Tarnawa i Stanisław Zegartowski.
Decyzją Kapituły Odznaki Honorowej „Szabla Kilińskiego” Związku Rzemiosła Polskiego na wniosek
Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu najwyższym wyróżnieniem w rzemiośle,
czyli „Szablą Kilińskiego” zostali odznaczeni: Marian
Cycoń, były parlamentarzysta i burmistrz Starego
Sącza, działacz samorządowy i społeczny, aktywnie
wspierający rozwój rzemiosła zwłaszcza lokalnego
i Zdzisław Duda rzemieślnik zrzeszony w Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu, aktywny działacz samorządu gospodarczego rzemiosła, właściciel firmy
stolarskiej łączącej tradycje z nowoczesnością.
Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskie-
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go na wniosek Zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Platynowym Medalem
im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego” wyróżniło Jacka Lelka – burmistrza Starego
Sącza organizatora starosądeckiego Jarmarku Rzemiosła (za wspieranie i propagowanie firm rzemieślniczych będących siłą gospodarczą regionu sądeckiego), a Honorową Odznakę Rzemiosła „Rzemiosło
– za zasługi” odebrał wiceburmistrz Kazimierz Gizicki za wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, w tym
zrzeszonej w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła, współtwórca Starosądeckiego Jarmarku Rzemiosła.
Uroczystego aktu dekoracji dokonali Jan First –
honorowy prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Tadeusz Szewczyk – prezes Izby
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu,
członek zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, Jan
Malinowski – zastępca prezesa zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu i Paweł
Cieślicki – członek zarządu Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu. (red)

FOT. R.Kamieński

Starosądecki Jarmark Rzemiosła
– święto rzemieślników
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INFORMACJE

Nowy rok szkolny 2018/2019

FOT. LGD BB,, R. Kamień
ski

Od 1 września 2018 r. naukę w szkołach podstawowych w Gminie Stary Sącz, w 149 oddziałach, rozpocznie blisko 2 600 uczniów.

Do oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych oraz do przedszkola gminnego z oddziałami integracyjnymi będzie uczęszczało około
300 dzieci, w klasach szkół podstawowych będzie uczyło się 1 840 uczniów.
W związku z reformą mającą na celu likwidację gimnazjów do szkół podstawowych będzie uczęszczać również
ostatni rocznik klas gimnazjalnych liczący 350 uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych. Do szkoły muzycznej w nowym roku szkolnym 2018/2019 będzie
uczęszczało 95 uczniów.
Kadra nauczycielska w roku szkolnym 2018/2019 będzie liczyła około
270 etatów przeliczeniowych oraz ponad 60 pracowników obsługi i administracji. W roku szkolnym 2018/2019
około 150 uczniów z terenu Gabonia,
Gabonia – Praczki, Skrudziny, Gołkowic,
Moszczenicy oraz Starego Sącza i Mostek będzie dowożonych do szkół Gimbusem szkolnym.
Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej odbywał się będzie także na podstawie
umów zawartych z przewoźnikami –
dla 115 uprawnionych uczniów z terenu Barcic, Moszczenicy Wyżnej i Niżnej,
Popowic oraz Myślca zostaną zakupione bilety miesięczne. Ponadto zorganizowany zostanie przewóz zamknięty dla 43 uczniów z Woli Kroguleckiej
i Facimiecha do Szkoły Podstawowej
w Barcicach.
W roku szkolnym 2018/2019 Gmina będzie zwracała koszty dowozu do
szkół specjalnych 5 niepełnospraw-
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nym uczniom. Ponadto zorganizowany
został transport zbiorowy dla uczniów
niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu, w ramach którego 12 uczniów z Gminy Stary Sącz dowożonych będzie do szkół
specjalnych w Nowym Sączu. W myśl
polityki państwa związanej z wprowadzeniem w szkołach ciepłych posiłków
dla uczniów w Gminie Stary Sącz zamysł ten już został wdrożony. W każdej
szkole podstawowej jest możliwość zjedzenia przez uczniów obiadów dwudaniowych. Część z nich przygotowywana jest w stołówkach szkolnych przez
prowadzące je firmy zewnętrzne. Pozostałe szkoły posiadają punkty wydawania gorących posiłków przygotowywanych i dostarczanych przez Przedszkole
Gminne w Starym Sączu. Ta forma wyżywienia uczniów cieszy się coraz większych zainteresowaniem i korzysta
z niej około 600 uczniów starosądeckich szkół.
Jak co roku okres wakacji jest nie tylko wypoczynkiem w szkołach, w tym
czasie wykonywanych jest wiele bieżących remontów i modernizacji mających na celu poprawić bezpieczeństwo
oraz komfort nauki i pracy w szkołach.
W okresie wakacji prawie w każdej szkole podstawowej wykonano częściowe
malowanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych. W szkole podstawowej Nr 2 w Starym Sączu dokonano
częściowej wymiany instalacji elektrycznej, remontu łazienek, doposażenia sal
lekcyjnych dla uczniów klas I-III. W szko-
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le podstawowej w Starym Sączu i Przysietnicy dokonano niezbędnej wymiany
podłóg, a w SP1 w Starym Sączu wymieniono drzwi w świetlicy szkolnej. W Szkole Muzycznej w Starym Sączu dokonano
dostosowania sal lekcyjnych na potrzeby prowadzenia zajęć muzycznych.
W ramach projektu „Nowoczesna
szkoła – przepustką do kariery” już we
wrześniu około 700 uczniów z siedmiu
szkół (SP nr 1 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, SP nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, SP
im. Franciszka Świebockiego w Barcicach, SP im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej w Gaboniu, SP
im. Jana Pawła II w Gołkowicach, SP im.
Ks. Prałata płk. Tadeusza Dłubacza w
Moszczenicy, SP im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Przysietnicy) rozpocznie szereg zajęć pozalekcyjnych, w tym
wyrównawczych  i rozwijających z matematyki, przedmiotów przyrodniczych
oraz programowania i robotyki, które
mają na celu pobudzenie kreatywnego myślenia. Dla każdej ze szkół została przydzielona odpowiednia liczba grup
tematycznych. W ramach każdej z grup
zostanie przeprowadzonych 45 godzin
zajęć. Powstanie łącznie 156 grup. Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Poddziałanie
10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
Ponadto na bieżąco prowadzone są
inwestycje związane z budową sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej Nr
1 w Starym Sączu, Szkole Podstawowej w Gaboniu i Moszczenicy oraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej
w Barcicach związana z częściowym wykonaniem elewacji, odwodnienia, docieplenia i wymiany kotłów. (red)

P

rzy Szkole Podstawowej nr 1 im.
ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zostanie wybudowana
pełnowymiarowa hala sportowa.
Obiekt będzie służył uczniom, ale
także wszystkim mieszkańcom miasta. Koszt inwestycji, która powinna
być zakończona w 2019 roku opiewa
na kwotę ponad 7,1 mln zł, z czego
dofinansowanie wyniesie 5,3 mln zł.
Umowę gwarantującą dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata
2014–2020 na ręce burmistrza Jacka Lelka przekazali: wicemarszałek dr
Stanisław Sorys i Leszek Zegzda z zarządu województwa w obecności Stanisława Pasonia radnego sejmiku i Ewy
Zielińskiej, przewodniczącej Rady Miejskiej. – W hali będą boiska do piłki nożnej, ręcznej, siatkówki i koszykówki, zaplecze z sanitariatami, trybuna na 200
osób – mówił burmistrz Jacek Lelek na
konferencji prasowej w poniedziałek 9
lipca br. – Powstanie też szkolna biblio-

teka, bo tak
zakłada cały
ten projekt.
A w otoczeniu zaplanowano posadzenie nowych drzew – informował i precyzował
Gospodarz Gminy. Natomiast Goście
uraczyli obecnego Burmistrza Starego
Sącza i jego poprzednika wieloma słowami uznania za rozmach inwestycyjny
i racjonalne gospodarowanie groszem
publicznym. (RKA)

Komisja Ochrony Środowiska Budownictwa i Rolnictwa Rady Miejskiej
kolejny raz w terenie
Członkowie komisji i burmistrz Jacek Lelek sprawdzali postępy prac przy budowie hali sportowej. Komisja
oglądała również efekty trwającej przebudowy Traktu
św. Kingi i rozbudowy ul. Papieskiej. – Dopiero będąc
na placu budowy można zobaczyć, jaki rozmach ma ta
inwestycja – mówi przewodniczący Komisji Sławomir
Szczepaniak. – Główny ciężar prac to roboty zbrojeniowe, ciesielskie i beton. Hala szybko ruszy w górę.
Jak przy większości inwestycji Gmina Stary Sącz powalczyła o dofinansowanie (przyznawanie dotacji odbywało
się w trybie konkursowym) i z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pozyskała na halę
5 368 912,35 zł. Sala o wymiarach 24 m na 42 m z jednej
strony wyposażona będzie w trybuny na 200 miejsc i połączona ze szkołą. Inwestycję realizuje Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej, C.O. i Gaz Marcin Pietruszka z Brzeznej.
Koszt budowy hali to 7 400 000,00 zł.
– Wiemy, że zapotrzebowanie w gminie na infrastrukturę sportową jest ogromne, mieszkańcy czekają na to miejsce od dawna. Tym bardziej się cieszę, że projekt otrzymał dofinansowanie. Dzięki środkom unijnym powstanie
tu hala, w której będą prowadzone zajęcia sportowe, treningi, a także eventy – również kulturalne – skupiające naprawdę dużą widownię – mówi Leszek Zegzda z zarządu
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FOT. R. Kamieński

WIZUALIZACJA I FOT. UMIG

Nowa hala sportowa i biblioteka szkolna
w Starym Sączu

województwa.
Przebudowa ul. Trakt św. Kingi i ul Papieskiej to również kosztowna inwestycja – pochłonie 6 740 000,00 zł,
w tym dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury wynosi 3 mln zł. – Drogi na przebudowanych i budowanych
(ul. Papieska) odcinkach są poszerzone, z chodnikiem
i ścieżką rowerową. – mówi burmistrz Jacek Lelek. – Powstaje droga o najwyższych parametrach, a to jeden z najważniejszych dojazdów do miasta i naszych atrakcji turystycznych: Opoki, Ołtarza Papieskiego, klasztoru, rynku,
do obiektów Sokoła i na turniej Sokolika. Oznacza to też
dogodny dojazd i parking przy ogródkach działkowych i do
wielu prywatnych działek w ciągu ul. Papieskiej. (RKA)
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EKONOMIA I PIENIĄDZE

WIZUALIZACJA I FOT. MZGK

Pracowite półrocze

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
w ramach swoich zadań statutowych prowadzi bieżący nadzór nad następującymi
obiektami rekreacyjnymi: parkiem rowerowym w Barcicach, Platformą Widokową na
Woli Kroguleckiej, Bobrowiskiem w Starym Sączu, Orlikami w Starym Sączu i Gołkowicach Górnych, parkiem
miejskim oraz nad 19 placami zabaw na terenie Gminy Stary Sącz. Warto dodać, że MZGK zarządza również
Zespołem Rekreacyjnym Park Wodny Stawy, Targowiskiem Miejskim w Starym Sączu oraz schroniskiem dla
zwierząt.
Oprócz tych zadań w pierwszym półroczu 2018 roku na terenach Gminy Stary Sącz i w w/w obiektach Zakład wykonał
następujące prace:
• wykonanie i montaż zadaszenia nad wejściem do remizy
OSP Gaboń,
• malowanie mieszkania socjalnego przy ul. Daszyńskiego
w Starym Sączu,
• malowanie w Wiejskim Domu Kultury Łazy Biegonickie,
• wykonanie i montaż tablic informacyjnych w sołectwach
Gaboń, Moszczenica Niżna, Myślec, Popowice, Gołkowice
Górne,
• wykonanie i montaż ławek na boisku Glinik w Moszczenicy Niżnej,
• wykonanie przeglądów i licznych napraw akcesoriów na placach zabaw administrowanych przez MZGK (min. w Moszczenicy Niżnej, Park Żwirki i Wigury, Park Staszica w Starym Sączu),
• wykonanie adaptacji budynku po dawnej bibliotece przy
Urzędzie Miejskim na potrzeby Centrum aktywności (wymiana drzwi, wykonanie dodatkowych ścianek działowych,
powiększenie kuchni, wykonanie iniekcji ścian, wykonanie
ciągów wentylacyjnych, malowanie ścian wewnętrznych
budynku),
• wykonanie i montaż wiaty gospodarczej zlokalizowanej
przy budynku klubu Sokół przy. ul. Bandurskiego w Starym
Sączu,
• malowanie ławek w Parku Staszica w Starym Sączu,
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• wymieniono 12 ton piasku w piaskownicach na placach
zabaw,
• wykonanie parkingu dla samochodów przy placu zabaw na
os. Słonecznym w Starym Sączu oraz utwardzenie podłoża
wokół nowych stołów szachowych, ping-pong, zejścia na teren od strony bloków,
• zagospodarowanie ogrodu przy budynku biblioteki przy ul.
Mickiewicza: plantowanie terenu, sianie trawy, przycinka
drzew, żywopłotu,
• pomoc w organizacji imprez kulturalnych: Lachowska Micha, Bieg św. Kingi, Zjazd Sądeczan, Dzień Dziecka na
Targowicy, Dzień Dziecka na Stawach, Międzynarodowy
Turniej Sokolika, Widowisko „Święty z Wadowic”, Festyn
w Gołkowicach,
• wykonanie i montaż stojaków, kierunkowskazów i tablic informacyjnych na rowery na Bobrowisko.
• wykonano prace remontowe w przekazanych przez Gminę
budynkach przy ul. Batorego 25 B, w których aktualnie swoją siedzibę mają Fundacja Rozwoju Sądecczyzny oraz nowo
otwarte Centrum Aktywności w Starym Sączu,
• wykonano obróbkę szpalet po wymianie okien i drzwi, wymienione zostały drzwi wejściowe oraz wyremontowano
podłogę na dużej sali w budynku Wiejskiego Domu Kultury
w Mostkach, gdzie swoją siedzibę ma m.in. Zespół Starosądeczanie i Stowarzyszenie Mostki Razem,
• wykonanie hydroizolacji poziomej ścian w budynku Klubu
OMEN metodą iniekcji oraz malowanie ścian w budynku,
• przewożenie książek do nowej siedziby Powiatowo-Gminnej
Biblioteki w Starym Sączu przy ul. Mickiewicza,
• prowadzony jest kapitalny remont budynku przy ul. Batorego 15 (budynek przy starej siedzibie OPS) z przeznaczeniem na mieszkanie komunalne.
W ramach utrzymania lasu komunalnego:
• wykonanie prace hodowlanych: trzebież późną, czyszczenie
wczesne i późne młodnika na obszarze 12 hektarów,
• posadzono na terenie lasu komunalnego 2 269 sztuk
sadzonek,
• pozyskanie łącznie 228,66 m3 drewna wielkowymiarowego
oraz 367,58 m3 drewna średniowymiarowego i gałęzi.
W ramach utrzymania rowów melioracyjnych:
• wykoszono kilkakrotnie rowy melioracyjne pozostające
w użytkowaniu Gminy Stary Sącz o łącznej długości: 5 300
metrów.

W ramach drobnych prac związanych
z remontami przy drogach gminnych:
• wykonanie drobnych napraw nawierzchni dróg gminnych (regulacja
studzienek, montaż progów, remonty chodników),
• wykonanie montażu korytek betonowych na drodze Skrudzina – droga
do Korzonki,
• wykonanie oznakowania dróg zgodnie z zaleceniami Gminy Stary Sącz,
• wykoszenie pobocza dróg i placów
gminnych,
• oczyszczenie przepustów i rowów
przydrożnych,
• wykonanie 24 metrów bieżących kraty przejazdowej na korytka na drogę
Barcice – Kliny,
• czyszczenie przepustów w Przysietnicy i Moszczenicy Wyżnej,
• czyszczenie korytek Wola Krogulecka – Brzozowica, Gaboń – Wola,
Moszczenica Wyżna – droga do Jureckich, Przysietnica – Strzebiołki,
Popowice – Maliniki, przy ul. Topolowej w Starym Sączu,
• wykonanie naprawy studzienki przy
ul. Batorego w Starym Sączu,
• żwirowanie drogi Moszczenica – Stary Sącz „Pasy leśne”,
• naprawa 12 znaków w Gaboniu i Gołkowicach (po zniszczeniach dokonanych w Święta Wielkanocne),
• łatanie zimnym asfaltem uszkodzeń
na drodze Barcice – Na Kliny,
• wykonanie naprawy studzienek
kanalizacyjnych,
• wykonanie naprawy kraty przejazdowej w Popowicach (koło budynku
starej szkoły),
• wykonanie czyszczenia korytek Barcice – Górkowski Potok,
• wykonanie naprawy przepustu w Popowicach – Zagórze,
• wykonanie wymiany na nowe 15
zniszczonych znaków drogowych na
terenie miasta,
• wykonanie wymiany lub naprawy znaków drogowych oraz progów
zwalniających w Barcicach Dolnych,
• wykonanie naprawy 45 metrów
bieżących chodnika Stary Sącz
– Cyganowice,
• wykonie licznych przycinek przy drogach gminnych w Barcicach, Woli
Kroguleckiej, Popowicach, Łazach
Biegonickich, Gaboniu, Moszczenicy
Wyżnej, Przysietnicy.
W ramach utrzymania czystości na
terenie miasta i gminy:
• na bieżąco utrzymywana jest czystość na drogach gminnych, placach, przystankach, placach zabaw,
parkach, ścieżkach rowerowych itp.,

snących w Starym Sączu,
• kilkukrotnie wykoszenie terenów
gminnych,
• przycięcie żywopłotów oraz wykonanie innych prac w ramach bieżącego
utrzymania zieleni (podlewanie kwiatów, usuwanie chwastów itp.),
• posadzenie 70 jodeł na skarpie wokół Składowiska Odpadów w Starym
Sączu,
• zasadzenie około 60 nowych drzewek na rabatce wieloletniej w Moszczenicy Niżnej.
W ramach opieki nad bezdomnymi
zwierzętami:
• uruchomienie działalności schroniska dla bezdomnych psów w nowej
siedzibie,
• wyłapanie z terenu Gminy Stary Sącz
i przyjęcie do schroniska dla bezdomnych zwierząt 42 psów, a z Gminy Łącko 5 psów,
• przekazanie do adopcji dotychczas 31 psów, 9 zwrócono ich
właścicielom,
• dofinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt (wydano 98
skierowań),
• zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach.

w tym wykonano oczyszczanie mechaniczne dróg gminnych zamiatarką samojezdną (wykonała około 200
godzin pracy),
• wykonanie z użyciem sprzętu mechanicznego mycia płyt granitowych
na terenie miasta.
W ramach utrzymania zieleni:
• nasadzenie łącznie 11 000 szt.
kwiatów różnych gatunków na rabatach miejskich oraz w donicach (240
szt. donic drewnianych)
• obsadzenie kwiatami 18 szt. donic
typu TERRA na latarniach ulicznych
oraz 106 szt. donic wiszących,
• obsadzenie roślinami wieloletnimi
• posadzenie na terenie zieleni komunalnej w Starym Sączu 58 drzew
i krzewów,
• przeprowadzenie bieżącej konserwacji elementów małej architektury zlokalizowanej na terenach gminnych,
• usunięcie 6 drzew rosnących na terenach gminnych w Starym Sączu
i Mostkach,
• wykonanie pielęgnacji 12 drzew ro-
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– W związku z dynamicznym rozwojem i inwestycjami realizowanymi
przez Gminę Stary Sącz co roku powstają nowe obiekty, które wymagają
bieżącego utrzymania. Coraz większa
ilość zadań niesie za sobą potrzebę
ciągłego doposażania Zakładu w nowszy sprzęt poprawiający wydajność.
Aktualnie zarówno sprzęt, jak i pracownicy rozlokowani są w kilku różnych
lokalizacjach, co znacząco dezorganizuje prace. Nasze najważniejsze plany
związane są z budowią nowego zaplecza dla MZGK. Dotychczasowa baza
mieściła się na terenie byłej Oczyszczalni Ścieków w Starym Sączu przy
ul. Wielki Wygon. W związku z przeznaczeniem tych terenów pod Strefę
Aktywności Gospodarczej teren został
sprzedany. Aktualnie jest opracowywana kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę. Projekt obejmuje budowę budynku
usługowego – zaplecza socjalno-biurowego z halą magazynową oraz wiatą
o powierzchni użytkowej 526,01 m2.
Nowy obiekt spełniający wszystkie aktualne normy i wymagania w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy w znaczący sposób usprawni funkcjonowanie Zakładu – podkreśla Ryszard Niejadlik, dyrektor MZGK. (WW)
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TEMAT WYDANIA

Drogowa ofensywa Gminy
W latach 2015–2018 wyremontowano lub przebudowano 22,7 km dróg gminnych, wybudowano 9 km chodników, powstało 4 km ścieżek rowerowych za ogólną kwotę ponad 28 mln złotych. Na te cele pozyskano rokordową kwotę 15 milionów złotych dofinansowania.

FOT. Rafał Kamieński

Zrealizowano drogi między innymi: Na dolinę w Przysietnicy, ul. Brzozową w Starym Sączu, Do Dziedziców
w Skrudzinie, Na Kliny w Barcicach, Do Bielaka w Popowicach, Na Wójcikówkę w Łazach Biegonickich, Na Dominików w Barcicach, Do parku na Woli Kroguleckiej, Na Janikówkę w Łazach Biegonickich, na Bachnate w Gabobniu
Praczce, Do Paduli w Barcicach, Gaboń Opalana, Myślec
– Zagórze Myśleckie, na Pustki (Moszczenica Niżna), Barcice – Sapieniec, Słoneczna (Moszczenica Niżna), Barcice
Dolne – Przy Popradzie, Barcice – Podsapieniec, ul. Leśna
w Starym Sączu, Barcice – Facimiech, Droga na Koniów
w Przysietnicy, ul. Znamirowskiego i Miodowa w Starym
Sączu, Do Tokarczyków w Gaboniu, Gaboń – Wilkówka
oraz Do Krzaków w Przysietnicy.
To oczywiście nie koniec. 27 lipca bnurmistrz Jacek Lelek odebrał z rąk Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika
promesę na 740 tys. z przeznaczeniem na remonty dróg
gminnych. Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na
usuwanie klęsk żywiołowych na rok 2018 r. przewidziano
dla zadań:
• Remont drogi gminnej „Za potokiem – Leśniczkówka” w Przysietnicy w km 1+500 – 2+300.
• Remont drogi gminnej „Barcice Górne – Facimiech”
w Barcicach w km 1+400 – 2+935.
• Remont drogi gminnej „Barcice Górne – Wola Krogulecka – Osiedle Łąki” w 1+000 – 1+300.
Wysokość dotacji wynosić będzie 740 tys. zł, nie więcej
jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. (red)
KOSZT
ZADANIA

KWOTA
DOFINANSOWANIA

Przebudowa ul. Węgierskiej

6 067 430,00 zł

4 500 000,00 zł

Ministerstwo Infrastruktury

Remont mostu w Popowicach wraz z remontem ul. Węgierskiej

1 578 600,00 zł

764 200,00 zł

Ministerstwo Infrastruktury

626 480,00 zł

420 000,00 zł

MSWiA

Przebudowa ul. Trakt św. Kingi i Papieskiej

6 734 300,00 zł

2 998 800,00 zł

Ministerstwo Infrastruktury

Remont ul. Dąbrowskiego i Morawskiego

1 787 450,00 zł

870 000,00 zł

Ministerstwo Infrastruktury

689 390,00 zł

327 400,00 zł

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

Odbudowa dróg w ramach usuwania skutków powodzi

4 050 120,00 zł

2 800 000,00 zł

Przebudowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną Barcice
Nowa Dzielnica

645 900,00 zł

320 000,00 zł

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi „Do Baziaka”
w Moszczenicy Niżnej

684 370,86 zł

548 126,16 zł

MSWiA

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi „Cyganowice
– Popowice”

3 968 627,65 zł

798 700,34 zł

MSWiA

Remont ul. Lipskiej w Starym Sączu

263 302,00 zł

233 400,00 zł

Ministerstwo Infrastruktury

Budowa parkingu w Barciach wraz z przebudową drogi powiatowej (przyznane dofinansowanie)

947 312,00 zł

500 000,00 zł

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich

28 043 302,51 zł

15 080 626,50 zł

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE DROGOWO-KOMUNIKACYJNE NA
TERENIE GMINY W LATACH 2014–2018 WRAZ Z FUNDUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI POZYSKANYMI NA TE ZADANIA

Remont ul. Cesarczyka

Remonty dróg rolniczych

RAZEM
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ŹRÓDŁO
DOFINANSOWANIA

MSWiA

3

Barcice

Łazy Biegonickie

Myślec

Popowice

FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI

Stary Sącz

Gaboń

FOT. Rafał Kamieński

Przysietnica

Jacka Lelka
– burmistrza Starego Sącza

Cztery lata inwestycji w Starym
Sączu to rekorodowe inwestycje
drogowe...
Kiedy przygotowywaliśmy strategię
rozwoju Gminy Stary Sącz na lata
2014–2020, mieszkańcy w ankietach wskazywali na słaby stan dróg.
Takie zdanie miało 48% ankietowanych. Wskazywali też na niski
poziom bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, w tym brak infrastruktury towarzyszącej, jak ścieżki rowerowe, chodniki, latarnie. Dlatego dostępność komunikacyjna do
każdego osiedla w gminie i bezpieczeństwo to nasz priorytet i od roku
2014 wiele się zmieniło. Dobre drogi to mobilność mieszkańców, szybki dojazd do szkoły i pracy, otwarcie drzwi do czerpania z naszego
potencjału, atrakcji i wypoczynku. Pierwszy przykładem z brzegu
może być remont drogi Myślec –
Zagórze Myśleckie w kierunku Popowic – inwestycja bardzo istotna
z punktu widzenia mieszkańców
i naszego również.
Jak skrócić czas czekania mieszkańców na nowa drogę czy
chodnik?
To czasem nie jest łatwe, bo proszę
pamiętać, że inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną są bardzo
kosztowne i wiążą się często z rozległym czasem realizacji, czy to ze
względu przygotowanie dokumentacji, czy uwzględnianie w montażu finansowym dofinansowania
zewnętrznego. Przygotowanie wniosku, jego ocena i przyznanie pieniędzy to osobna procedura. Warto
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o to zawsze powalczyć i gdzie tylko jest możliwość, te pieniądze pozyskujemy. Remonty, przebudowa,
poprawa stanu dróg to nieustanny
proces. Już zapomnieliśmy o wielkich inwestycjach jak stabilizacja
osuwisk z odbudową dróg lokalnych w Popowicach czy Moszczenicy Niżnej, które pochłonęły ponad
4,6 mln złotych, albo o remoncie
ul. Węgierskiej, który kosztował
z kolei ponad 6 mln zł. W tym momencie trwają jeszcze roboty na ul.
Trakt św. Kingi i ul. Papieskiej. Tych
inwestycji w ostatnich latach było
naprawdę dużo. I, z tego co słyszę,
mieszkańcy je doceniają.
Jak ocenia Pan stan dróg w Gminie Stary Sącz?
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że
są drogi, które wymagają remontu
i poprawy, ale proszę pamiętać, że
tych dróg gminnych mamy ponad
200 km. Ogólnie mamy niezłe drogi. Dbałość o nie w każdej gminie
jest priorytetem, nie inaczej jest
w naszej. Analizujemy potrzeby,
możliwości finansowe, stan prawny
gruntów. W kolejce w tym roku czekają jeszcze drogi gminne w Woli
Kroguleckiej, Barciach i Przysietnicy, na które mamy promesę od wojewody małopolskiego na 740 tys.
zł. Mamy też już przyznane pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na budowę parkingu przy
szkole podstawowej w Barciach.
To będzie związane z przebudową
w tym miejscu drogi powiatowej,
a koszt to prawie 1 mln złotych.
(RKA)
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STAROSĄDECCZYZNA I OKOLICE
W OPISIE Z 1908 ROKU
Paweł Glugla

Interesujące, barwne i niezwykle sugestywne są opisy starosądeckich bliższych
oraz dalszych okolic w starej prasie. Tym razem prezentowany poniżej opis pochodzi z autentycznego listu prasowego, który przesłała do redakcji „Kuriera
Lwowskiego” w 1908 roku Jadwiga Rewakowicz-Warchałowska. Była ona wieloletnią kierowniczką Ochronki Kolejowej na dworcu głównym we Lwowie, a także
działała w Komitecie Pracy Oświatowej im. Marii Wysłouchowej w tymże mieście, nadto prowadziła zajęcia dla dzieci w szkółce freblowskiej im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Była znanym działaczem
społecznym, udzielała się w trakcie pierwszej wojny
światowej w organizacjach społecznych. W 1908 roku
podróżowała ona przez Ptaszkową, Stary Sącz, Rytro,
Piwniczną. Stad też jej barwne opisy i spostrzeżenia,
które ukazały się pod tytułem „Z gór”. Warto je poznać. Są unikatowe.
Z gór
Z pod granicy Polski i Węgier ślę wam ten list. Zda się,
że ta śniona przez wielu swoboda znalazła tu swe trony
— o niej szumią błękitne pólka lnu — jej się kłonią miłe
„lebiodki“, rosnące po miedzach.
O! dusza człowieka, którego trud życia umączył i zapędził tu po zdrowie, słyszy i wczuwa się w nieznane,
niesłyszane dotychczas harmonijne psalmy przyrody.
Z daleka przybyłym tu ludziom dziwnie długą wydaje się
całonocna podróż pociągu, okrążającego lub przebijającego tunelem więcej niż 7 gór i tyleż wesoło płynących
potoków i rzek.
Ptaszkowa jest jakby tą gościnną gosposią, która
wpuszcza strudzonego gościa do pięknych świetlic — do
pól i lasów. Piękną harmonją z uzdrawiającą przyrodą
stanowią widziane po drodze, forteczne baszty klasztoru
i kościoła PP. Klarysek w S. Sączu. Starożytne mury cią14 lipiec – sierpień 2018
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gną się pasmem na wzgórku. Szarość ich wiekami osuszona — zda się być drogim nam pergaminem, zda
się, że w szczelinach swych murów daje gościnę nie tylko jaskółkom, lecz także troskliwie ukrywa legendy narodu, którego pokolenia zdążają tu niedzielą do maluchnego klasztornego kościółka, witane są zawsze po drodze
ciekawemi spojrzeniami czeladzi szewskiej, mającej
w pierwszej baszcie od strony miasta swej szkoły — pomieszczenie. Wśród nowożytnych ozdób świątyni, (którą
później zwiedzałam), widoczne są dawne rzeźby, w kilku
miejscach występują z kamiennego tła grupy prześlicznych aniołków. Dziwnie długo zatrzymuje się w wyobraźni ta odwieczna budowa, w której wymodliła św. Kinga
„Polszczy” dobre hetmany, jak świadczy o tem wiersz,
widniejący na starożytnych drzwiach zakrystji.
To też dobra królowa-gospodyni pozostała we wdzięcznej pamięci ziemi polskiej — a grób jej po prawej stronie
kościoła, a darowany przez PP. Klaryski, znaczy ołtarz,
z którego pachną kwiaty i migoce światło. Radby człowiek więcej uwagi poświęcić tej pamiątce — godnej pióra
Jaworskiego a pędzla Tondosa.
Z kolei przybywa się do Rytra. Szeroka, rozświetlona
słońcem dolina Popradu, ujmuje swem ciepłem, woła
ku sobie nieskończoną mową górskiej rzeki, każe zapomnieć o wszystkiem i tylko całą duszą wniknąć w światy
widziane.
Wreszcie ukazuje się oczom podróżnych wolne królewskie miasto Piwniczna, któremu po pozwolą sobie poświęcić dłuższą uwagę. Piękna — królewska Piwniczna,
położona po lewym brzegu Popradu — skupia się u wstępu czworobokiem domków mieszczańskich — tworzącym
„rynek", a dopiero poza nim biegnie uliczkami, ścieżynkami w góry — i łączy z sobą przysiółki Czercz, Hanaszów, Podolik, Zawodzie, Kokuszkę, Głębokie i wiele innych ukrytych w górach wiosek.

fot. ARCHIWUM

Z KART HISTORII

Piwniczna wzięła nazwę od piwnic —mających rzekomo
rozciągać się od Rytra aż do granicy węgierskiej. W aktach, które ma w przechowaniu miejscowy proboszcz,
znajdują się dowody, że w dawnych latach miała być Piwniczna miejscem zesłania dla przestępców i jak mi opowiadała jedna ze starszych kobiet, z tych czasów datują
się szare cuchy góralskie, obecnie coraz mniej noszone,
gdyż jak twierdzą — przypominają one ubiór aresztantów. Zabytków niema Piwniczna żadnych — prócz starego Kierkutu nad Popradem, który zdaje się być starszym
od wszystkiego, co w Piwnicznej zastałam. Miasto zabudowane domkami mieszczan, ma również kilka dworków
o jednem pięterku. Patrząc w wąskie uliczki, prowadzące ku t. zw. Równi nad Popradem — widzi się z rynku cudowne ciemno-zielone zbocza gór — w dzień deszczowy
przysłonięte welonami mgieł. Magistrat, stary budynek,
z dobudowaną pretensjonalną zewnętrzną ścianą, może
ujść uwadze. Prócz magistratu — pod którym niedzielą
ogłaszane bywają (po wybąbnieniu) przed ludem, wracającym z kościoła, rozmaite „publikacje” np. o poborze podatków, zniżenia cen soli, wpisach do szkoły i t.
p., znajdują się dwie szkoły (nowa i stara), poczta, kółko rolnicze i rzeźnia. Szkoła jest czteroklasową — posiada także kursa dopełniające. Grunta kamieniste mało
uprawne, gdzieniegdzie tylko w zaciemnionych wilgotnych dolinach widziałam grzędy ziemniaków, buraków,
i kapusty. Innych jarzyn niema. W czasie kąpielowym

handel jarzynami i owocami prowadzą żydzi (przeważnie z Wągier). Pola rozrzucone po górach, trudno dostępne, dają plon niewielki, a pochłaniają wiele pracy
przy uprawie tychże, np. w dowiezieniu obornika, ziarna itd. Byłam świadkiem, z jak ogromnym trudem zwożono zboże do chaty, niżej pola położonej. Cała rodzina była przy tem zajętą wspólnemi siłami wstrzymywano
konie, koła i podpierano wóz. Pastwisk prawie że niema,
z żalem czyta się rozprawki o ich zakładaniu, co tu nie
może znaleźć zastosowania, gdyż te, które tu istnieją,
są porosłe krzakami jałowca, zalewane bywają przez potoki górskie, oraz zasypywane wodnymi kamieniami. Jakież korzyści z tych pastwisk? Oto bydło chodzi po nich
głodne, ogryza jałowcowe gałązki, które ścięte służą na
podściółkę. Wobec tego wyrywa się często gospodarzom
westchnienie, co robić? Górale radzą sobie, jak mogą,
jadą do lasu, na kwitki biorą furę gałęzi, buczyny i tem
karmią bydło. Lasów jest niewiele i to przeważnie młode, stare bowiem prawie wycięte. Lud miejscowy twierdzi, że te lasy darował jego dziadom król polski (którego
imienia nie znają).
W tem przede wszystkiem znalazłam przyczynę śmiałości w wytrzebianiu drzew, a w braku specjalnej kultury
powolne powstawanie nowych lasów. Jak już wspomniałam, jest nowa jednopiętrowa szkoła z zegarem na zewnętrznej ścianie, a obok niej, na cyplu, najwięcej ku
Popradowi wysuniętym, stoi kościół nowy, szary, wysoki, z wieżyczką, jakich wiele podobnych widziałam na
kościółkach słowackich w okolicach Piwnicznej. Całą
ozdobę ścian zewnętrznych stanowią półkoliste gzymsy, a w nich dwanaście jaskółczych gniazd. Wewnątrz,
wśród takiej szarzyzny ścian, bez złoceń, obraz Chrystusa na krzyżu. W tej to świątyńce gromadzi się niedzielą
lud okoliczny. Idą już o wczesnym świcie z „niepojętych”
gór, idą gromadkami lub pojedynczo, żona za mężem,
chodaczki i dziopy zostają nieco w tyle, jednakże doganiają rodziców lub dziadków, aby chociaż raz w tygodniu
zwiedzić świat inny nad codzienny. Idą — wszedłszy klękają w promieniach szafiru, padającego przez kolorowe okna słońca, gromadzą się po lewej stronie kobiety,
po prawej mężczyźni, w tylnych zaś ławkach tuż blisko
drzwi siedzą zwykle góralki-staruszki, o twarzach spokojnych, kościstych, pogrążone w modlitwie lub drzemce. Przed kościołem naprzeciw drzwi siadają wieńcem
matki z niemowlętami i tak dalej kołem murów kościelnych — gdzie kto może — na kamieniu, trawniku, oparty
o mury, wpatrzony w dal — muskany sierpniowym wiatrem lud modlący się. Ciszę ekstazy modlitewnej owiewają dymy kadzielne, przerywa lub czasem potęguje je
muzyka organów, albo też gruchanie gołębi w pobliskim
kościołowi sadzie.
Jadwiga Rewakowicz-Warchałowska

FOT. ARCHIWUM

Tyle list. Czy dzisiaj również potrafimy dostrzec piękno
bliższych i dalszych okolic Starego Sącza? Może wartałoby zrobić sobie taką wycieczkę i kontemplować piękno
krajobrazu, przyrody, zabytków. I dużo więcej spacerować, zamiast od drzwi do drzwi podjeżdżać samochodami. Będzie to połączeniem przyjemnego z pożytecznym –
choćby dla zdrowia i relaksu.
„Kurjer Lwowski”, R. 26:1908, nr 390, s. 3-4.
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WYDARZENIA

Jarmark św. Kingi

FOT. RAFAŁ KAMIEŃSKI

FOT. ARCHIWUM FUNDACJI

22 lipca na starosądeckim Jarmarku św. Kingi rycerze popisywali się umiejętnościami we władaniu mieczem,
kramarze oferowali cuda z drewna, gliny i ludową odzież, koła gospodyń prześcigały się w kulinarnym kunszcie,
a w tle przygrywało średniowieczne instrumentarium. O podniebienia zadbały nasze lokalne stowarzyszenia
z Popowic, Mostek, Przysietnicy i Starosądeckie Koło Gospodyń Miejskich.
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Malarze z całego świata

”

W tym roku w Starym Sączu gościliśmy następujących artystów – malarzy:
Yu Wei (Chiny), Paco Santana (Hiszpania), Zhao Zhiwen (Chiny), Anthony Duranthon (Francja), Antra Ivdra (Łotwa),
Hasmik Avetisyan (Armenia), Emanuele
Magri (Włochy), Eri Suenaga (Japonia),
Francesco Sciaccaluga   (Włochy), Itaru Ogawa (Japonia), Jean Louis Sabatie
(Francja), Krzysztof Bojarczuk (Polska),
Pino Lia (Włochy), Ryosaku Miyasaka
(Japonia), Viktoriya Krupskaya (Ukraina),
Viktar Nikalayeu (Białoruś), Piotr Nowiński (Polska), Jacek Rokosz (Polska), Alicja Palechowska (Polska). – Tegoroczny
plener był wyjątkowy. Artyści z całego
prawie świata są zachwyceni urokliwością Starego Sącza, szczególnie tutejszymi zaułkami. Staramy się, aby nasi
goście poznali Stary Sącz i jego okolice,
i to zarówno w aspekcie historycznym,
jak i współczesnym – informuje Ewelina Wiśniewska z Galerii pod 5 w Starym
Sączu, koordynatorka pleneru.
Jak co roku artyści mieli do swojej
dyspozycji pracownie malarską w centrum miasta. Część uczestników pleneru przygotowywała swoje prace w plenerze. Podczas corocznego Sympozjum
Kultur Lokalnych w Centrum Kultury
i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu
odbył się pokaz filmów krótkometrażowych, który poprowadzili Alicja Palechowska i Jacek Rokosz. Podczas sympozjum dyskutowano o tym, jak lokalne
środowisko prowokuje artystę do czerpania tematów. Podczas swojego pobytu artyści zwiedzili także Stary Sącz
i okolice. Obowiązkowym punktem była
wizyta w Urzędzie Miejskim, u burmistrza Jacka Lelka. W trakcie Pleneru
w „Galerii pod 5” prezentowana była
wystawa prac założycieli pleneru Teresy
Platy-Nowińskiej i Mariana Nowińskiego. (WW)

”

Tegoroczne warsztaty były pełne artystów z różnych krajów.
Dwaj japońscy artyści, którzy wzięli udział w tegorocznym starosądeckim plenerze, byli szczęśliwi że mogą spotykać się i komunikować poprzez swoją pracę z twórcami pochodzącymi z różnych krajów, kultur
i tradycji malarskich. Uświadomiłam sobie, że warsztaty z pewnością
przerodzą się we wspaniałe warsztaty plastyczne. Wszystko zaczęło
się od pomysłu Mariana i Teresy, a okazało się wyjątkowym międzynarodowym wydarzeniem. Chcę wyrazić moje największe uznanie dla
mieszkańców Starego Sącza za podjęcie ogromnych wysiłków na rzecz
kontynuacji Pleneru przez trzynaście lat. To, co mogę teraz zrobić,
to pomóc artystom, którzy wzięli udział w warsztatach, wziąć udział
w wystawach w miastach takich jak Tokio czy Nowy Jork.
Onji Tae (Japonia)
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FOT. EWELINA WIŚNIEWSKA

W piątek 27 lipca artyści 13. Międzynarodowego Pleneru Malarskiego
i Sympozjum Kultur Lokalnych w Starym Sączu zbudowali tradycyjną już
rzeźbę – konstrukcję na starosądeckim rynku, która uległa widowiskowej dematerializacji. Piętnastu artystów z 10 krajów było pod wielkim
wrażeniem urokliwości Starego Sącza
i życzliwości jego mieszkańców.

Miałem wielką przyjemność odkryć na nowo małe miasteczko –
Stary Sącz na południu Polski. Szesnastu artystów miało okazję spotkać się wokół wspólnej pasji. Dwa tygodnie spędzone w Starym Sączu
to czas wypełniony spotkaniami, rozmowami i malowaniem. Uroczysta
ceremonia zakończenia warsztatów zbiegła się z otwarciem wystawy i zakończyła się rytuałem wypalania na rynku drewnianej struktury. W mojej pamięci pozostaną bardzo ciepłe, artystyczne i ludzkie
wspomnienia.  
Anthony Duranthon (Francja)
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FOT. WOJCIECH WALISZEWSKI
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Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej
to dzieło sztuki

W lipcu po raz czterdziesty
w Starym Sączu zabrzmiała
muzyka dawna z całej Europy. W tym roku jubileusz festiwalu związany był ze 100–
leciem
odzyskania
przez
Polskę niepodległości świętowanym muzycznie pod hasłem Splendor Patriae (blask
ojczyzny). 13 lipca w starosądeckim Sokole odbyła się
wyjątkowa konferencja pod
nazwą Wszystkie Dobrodziejstwa 40 Starosądeckich Festiwali Muzyki Dawnej, z udziałem
czterech
dyrektorów
artystycznych tej prestiżowej
dla całej Sądecczyzny imprezy muzycznej. Na konferencji
obecni byli również włodarze
Starego Sącza oraz wierni miłośnicy festiwalu.
Moderatorem wspomnień i refleksji o festiwalu był Piotr Matwiejczuk
– redaktor Programu 2 Polskiego
Radia, autor jubileuszowej książki
„Wszystkie Dobrodziejstwa Historia
Starosądeckiego Festiwalu Muzy18 lipiec – sierpień 2018

ki Dawnej”. W panelu dyskusyjnym
udział wzięli: Stanisław Gałoński – założyciel festiwalu, dyrektor artystyczny w latach 1975–1991, dyrygent,
muzykolog, kompozytor, pedagog;
dr Stanisław Welanyk – dyrektor artystyczny w latach 1998–2008, perkusista i dyrygent, juror konkursów
perkusyjnych, wykładowca Akademii
Muzycznej w Krakowie; dr Andrzej Citak – dyrektor artystyczny w latach
2008–2012, muzyk, pedagog, chórmistrz; prof. dr hab. Marcin Szelest
– dyrektor artystyczny od 2013 roku,
organista, współzałożyciel i kierownik artystyczny zespołu Harmonia Sacra. Następnie, na wniosek Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady
Sari w Starym Sączu Wojciecha Knapika, odbyło się uhonorowanie wyżej
wymienionych Odznakami Honorowymi Starego Sącza. Złotą Odznaką Honorową Starego Sącza uhonorowano też nieobecną Bognę Gałońską
– żonę Stanisława, współpomysłodawczynię festiwalu. Marcin Bornus-Szczyciński – drugi z kolei dyrektor,
w latach 1992–1997, śpiewak, badacz muzyki dawnej i pedagog odebrał odznakę dzień wcześniej w Urzędzie Miejskim. Odznaczony został też
jego współpracownik w tamtych latach Antoni Pilch – lutnista, prezes
Fundacji Lutnia Staropolska. Odzna-
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ki dla osób zasłużonych dla Starosądeckiego Festiwalu
Muzyki Dawnej wręczali: burmistrz Jacek Lelek i przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Zielińska. Ciekawe wspomnienia okraszone anegdotami dopełniła dyskusja na temat ewolucji wykonawstwa historycznego od lat
siedemdziesiątych XX w. na przykładzie starosądeckich festiwali. Oprócz
Piotra Matwiejczuka wzięli w niej
udział: Marek Dyżewski – muzyk, publicysta (w latach 1990–1994 rektor
wrocławskiej Akademii Muzycznej),
Dorota Kozińska – latynistka, krytyk muzyczny i operowy, tłumaczka,
wieloletni członek redakcji „Ruchu
Muzycznego” (Studio 600), Dorota
Szwarcman – publicystka, krytyk muzyczny, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie (Studio 600).
Cała trójka, w różnych latach i na różny sposób, w tym festiwalu uczestniczyła. Intrygującą dyskusję zakończyła ocena obecnej edycji festiwalu,
uznanego już za sam fascynująco dobrany i spójnie przemyślany program
koncertów za dzieło sztuki jako całość. (red).

Czy w Starym Sączu jest obecny genius loci?
Stanisław Gałoński – dyrektor artystyczny Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej w latach
1975–1991, dyrygent, muzykolog,
kompozytor, pedagog:
Podczas wypoczynku w Barcicach
w latach siedemdziesiątych, a nie
wiem, czy w Barcicach był wtedy
sklep GS-u, pojechaliśmy do Starego
Sącza na zakupy na targ. I w ten sposób weszliśmy do tego miasta, które
znaliśmy wcześniej wyłącznie z historii Polski. I zobaczyliśmy atmosferę tego miasta, które jest wyjątkowe
i niepowtarzalne, wywołuje wspomnienia, sprawia, że zawsze chce się
tu wracać, niezależnie od upływu czasu. Przyszło mi wtedy do głowy, że
trzeba coś zrobić, żeby to miasto pod
względem muzycznym poruszyć. Cała
historia muzyczna Starego Sącza jest
mocno związana z księdzem Hieronimem Feichtem, który zapoczątkował inwentaryzację zabytków muzycznych w Polsce. Stary Sącz znalazł
się w zasięgu tych poszukiwań i tutaj
odnaleziono „Conductus Omnia Beneficia” – wyjątkowy zabytek, jeden
z pierwszych w Europie, czterogłosowy kondukt. Na pewno jest to zabytek
starosądecki i dla dwudziestu taktów
tej muzyki warto było powołać do życia ten festiwal. Jeżeli w małym miasteczku Prades blisko granicy francusko-hiszpańskiej udało się stworzyć
Pablo Casals Festival, to dlaczego
w Starym Sączu, którego atuty są
nie mniej ważkie, a kto wie, czy nie
ważniejsze, miałoby się to nie udać?
Chcieliśmy ten festiwal stworzyć, chociaż nie wiedzieliśmy czy nam się to
uda. Pomogły nam siostry klaryski,
które są kochane, choć czasem niewygodne oraz ksiądz arcybiskup Jerzy Ablewicz. Pomogli nam też włodarze różnych szczebli oraz zwyczajni
obywatele miasta, którzy cenią sobie
to, co się w mieście dzieje.
dr Stanisław Welanyk – dyrektor artystyczny festiwalu w latach
1998–2008, perkusista i dyrygent,
juror konkursów perkusyjnych, wykładowca Akademii Muzycznej
w Krakowie:
Zgadzam się całkowicie, że w Starym Sączu jest duch opiekuńczy tego
miejsca – z jednej strony bardzo konserwatywny, a jednocześnie powodujący, że mieszkańcy wytwarzają pozytywną atmosferę, w której dobrze się
pracuje. Mam w pamięci całą obsadę

dawnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, z którą w latach dziewięćdziesiątych organizowaliśmy festiwal
w formule takiej małej manufaktury
– bez biura festiwalowego czy rozbudowanych sieci komputerowych. My
wiemy, że w przypadku starych instrumentów dużo lepszy jest instrument ręcznie wykonany w prywatnym
warsztacie bez pośpiechu niż instrument z fabryki. I tak też podchodziliśmy do organizacji tego festiwalu:
praca była spokojna i jednocześnie
prowadzona w małym gronie, co dawało coś więcej niż samą pracę – rodziły się przyjaźnie. Jak rozpoczynałem swoją pracę ze starosądeckim
festiwalem, był on już znany w kraju
i za granicą. Na festiwal przyjeżdżali mieszkańcy Nowego Sącza i Krakowa, ale stosunkowo mało widzów
było ze Starego Sącza. Zależało mi na
tym, aby więcej mieszkańców brało
udział w tym wydarzeniu muzycznym.
To wiązało się oczywiście z reklamą.
I z tym wiąże się pewna anegdota, jak
na starosądeckim rynku, w barze rozpocząłem przypadkowo dość poważną rozmowę z ekipą budowlaną na temat festiwalu. Pojawiły się słowa, że
to taki bardzo poważny festiwal, że to
nie dla wszystkich, powiedziałem, że
to nie prawda i zaprosiłem na jeden
z „lżejszych” koncertów. Cała ekipa
przyszła i jeszcze kilka razy widywałem ich na koncertach.
dr Andrzej Citak – dyrektor artystyczny Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej w latach 2008–
2012, muzyk, pedagog, chórmistrz:
Bardzo się cieszę, że jestem reprezentantem lokalnego patriotyzmu, a przede wszystkim z faktu, że
iskra festiwalowa narodziła się właśnie w Barcicach. Jestem barciczaninem i mam bardzo osobisty sentyment do Starego Sącza, a zwłaszcza
do klasztoru. W dzieciństwie fascynowała mnie klasztorna baszta i brama,
biegaliśmy z rówieśnikami wokół murów z marzeniami, aby zobaczyć, co
jest w środku, za niedostępnymi murami. Gdy burmistrz Marian Cycoń zaproponował mi prowadzenie festiwalu, bardzo się ucieszyłem, chociaż
miałem obawy, czy podołam po takich wielkich poprzednikach to dzieło
realizować. W Starym Sączu atmosfera jest niesamowita, kameralna.
Spokój, cisza, zieleń, kwitnące lipy
– to po prostu urzekało i nadal urzeka. Stary Sącz to takie czarowne miejsce, którego próżno szukać dookoła.
Każdy z nas potrzebuje oazy spoko-
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ju i w Starym Sączu można ją odnaleźć, a festiwal to uczucie pogłębia
poprzez muzykę, która kieruje nasze
myśli i uczucia wyżej, ku niebiosom.
prof. dr hab. Marcin Szelest – dyrektor artystyczny Starosądeckiego
Festiwalu Muzyki Dawnej od 2013
roku, organista, współzałożyciel
i kierownik artystyczny zespołu Harmonia Sacra:
Moi czcigodni poprzednicy powiedzieli już tyle, że mogę dodać zaledwie kilka rzeczy. Jeżeli mówimy o genius loci Starego Sącza to pierwsze
co przychodzi na myśl, to dziedzictwo
historyczne tego miasta. Kiedy patrzymy z perspektywy funkcji dyrektora artystycznego tego festiwalu, który przyjeżdża skądś, aby realizować
ten festiwal, ludzie którzy tu mieszkają, którzy podtrzymują go przy życiu
i dbają o jego stronę organizacyjną
i dla których ten festiwal jest bardzo
ważny to jest olbrzymi skarb, nie do
przecenienia. Natomiast chciałbym
powiedzieć, z takiej osobistej perspektywy, że Stary Sącz leczy ze stresu i ma w tym zakresie cudowną moc
uzdrawiającą, gdyż leczy natychmiastowo, kiedy się do niego przyjeżdża
– doświadczyłem tego już kilka razy.
To jest dla mnie osobiście olbrzymia
wartość. Po drugie publiczność festiwalowa jest godna wspomnień – nigdy dosyć o tym mówić. To jest zasługa również moich czcigodnych
poprzedników, którzy tę publiczność
wykształcili i jest to taki ewenement,
który nie wszędzie się zdarza, że publiczność nie jest napływowa, ale lokalna. To jest publiczność, która po
tych wszystkich latach naprawdę docenia muzykę, którą słyszy, potrafi
ją doskonale umieścić w kontekście,
kiedy powstawała i była prezentowana i która jest zawsze tak niezwykle
ciepła wobec artystów, którzy przyjeżdżają. Jest to rzecz, którą wszyscy artyści, którzy goszczą w Starym
Sączu zawsze podkreślają. I ostatni punkt, który się z tym wiąże, ale
jest nieco szerszy to, jak to jeden
z moich kolegów ujął, ponadprzecięty stopień życzliwości ludzkiej w Starym Sączu na wszystkich poziomach,
na których można sobie to wyobrazić
i we wszystkich okolicznościach, które nasi goście doświadczają. To myślę, że stanowi ten genius loci, który
sprawia, że wszyscy, którzy kiedykolwiek byli z koncertami, zawsze chętnie tu wracają i zawsze bardzo długo
wspominają pobyt w Starym Sączu.
(oprac. WW)
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Dziedzictwo Świętych

Na Bobrowisko z apką

– nowy album o Starym Sączu

google play

Praca nad tym wydawnictwem trwała rok. Nowe dzieło
fotografików Sylwestra Adamczyka i Jakuba Adamczyka
jest opatrzone tekstami Leszka Zakrzewskiego. Na ponad 200 stronach ukazane zostały powroty do historii,
najważniejsze wydarzenia ostatnich lat oraz magia Beskidu Sądeckiego. Promocja albumu odbyła się 21 lipca,
po uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sokole. (red)

Fot. ARCHIWUM UMIG

appstore iOS

Urząd Gminy Starego Sącza przygotował aplikację mobilną dla
wszystkich, którzy chcą dokładniej poznać Enklawę przyrodniczą
"Bobrowisko".
Bardzo przyjazna w obsłudze aplikacja zawiera audioprzewodnik, encyklopedię roślin i zwierząt charakterystycznych dla Bobrowiska,
mapę, skaner kodów QR i informacje o historii tego miejsca i samym
projekcie. Aplikację można ściągnąć
bezpłatnie na telefony z systemami
Android i iOS. (red)
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Wraz z nadejściem jesieni rozpoczynamy kolejny sezon w Klubie Filmowym „Kinematograf”.
Chociaż w perspektywie mamy coraz chłodniejsze, jesienne wieczory, to
wciąż jesteśmy pod wpływem bałkańskiego ognia muzycznego, rozpalonego
na festiwalu Panonnica w Barcicach,
o czym przypomną nam filmy Emira
Kusturicy. „Życie jest cudem (2004)
oraz „Czarny kot, biały kot” (1998) zapewnią nam prawdziwą ucztę muzyczną, wywołają salwy śmiechu, a także
zadziwią realizatorskim kunsztem Mistrza. Jego filmy, mimo, że dynamiczne
i pulsujące energią, zawierają w sobie
dozę smutku, która przypomina o pięknych, ale okrutnie skrzywdzonych Bał-
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kanach. Filmy te są również zaskakująco i niepokojąco aktualne. Warto
jednak dostrzec w tych produkcjach
nieoczywiste wątki, jak sposób ukazania środowisk przestępczych. Gangsterzy, których Kusturica nazywa „patriotycznymi biznesmenami”, mają dużo
wspólnego z bohaterami filmów z dalszej części cyklu. Przypomnimy „Ojca
chrzestnego” (1972). Przekonamy się
również, jak struktury mafijne działają
w Hongkongu za sprawą filmu Johna
To „Wybór mafii” (2005), by następnie
przenieść się na bezdroża dotkniętej
kataklizmem Australii, w postapokaliptycznej opowieści Davida Michôda
„Rover” (2014). Zapraszamy w każdy
czwartek o godz. 1900 do Sokoła. (FN)

Konkurs fotograficzny
o Starym Sączu
Przypominamy o tegorocznej edycji konkursu fotograficznego pn. „Stary Sącz – kreatywnie”, którego
tematem przewodnim są kapliczki i krzyże przydrożne na terenie miasta i gminy Stary Sącz. Zachęcamy do ukazania tych bardziej i mniej znanych miejsc
w sposób nietradycyjny, by stworzyć światłem malowane dzieła sztuki. Prace można przesyłać do 26
września 2018 roku do Muzeum Regionalnego im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu, ul. Rynek 6, 33-340
Stary Sącz z dopiskiem „konkurs fotograficzny” lub
dostarczyć osobiście.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dwóch kategoriach: dorośli i młodzież. Kategoria młodzież obejmuje
osoby w wieku 10–20 lat. Kategoria dorośli obejmuje
osoby w wieku 21–101 lat. Oprócz nagród pieniężnych
osoby nagrodzone otrzymają dyplom Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez darczyńców. Ogłoszenie wyników
oraz wręczenie nagród nastąpi 16 listopada br. w Galerii pod Piątką, Rynek 5 Stary Sącz o godzinie 18 00.
Informacje o konkursie dostępne są m.in. na stronie
http://www.fotokrynica.pl (red)

3
Fot. Agata Rams

Andrzeja Ramsa – starosądeckiego fotografika, współautora
konkursu fotograficznego „Stary Sącz – kreatywnie”.

1. Skąd pomysł na temat tegorocznego konkursu fotograficznego?
– Jak do tej pory tematyka kolejnych
konkursów to wynik burzy mózgów
pomiędzy Alicją Przybyszowską, prezeską Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego, Andrzejem Długoszem,
prezesem Towarzystwa Miłośników
Starego Sącza oraz moją skromną
osobą. Przy czym ze zrozumiałych
względów zawsze staramy się zwracać szczególną uwagę na sugestie
Towarzystwa Miłośników Starego Sącza. W skrócie chodzi nam o to, aby
zachęcić jak największe grono osób
dobrze fotografujących do pracy nad
wyjątkowym tematem, jakim jest Stary Sącz.
2. Jak kształtuje się liczba i profil
zgłoszeń na przełomie ostatnich lat?
– Myślę, że bardzo obiecująco, oczywiście mając na uwadze ograniczoną ilość osób, która ma możliwość
w określonym czasie wykonać prace fotograficzne na zadany temat.
W zeszłym roku mieliśmy trzy razy
więcej zgłoszonych prac do konkursu w stosunku do poprzedniej edycji. To dobry znak. Widać natomiast

lekką przewagę w ilości nadsyłanych
prac przez płeć żeńską. Z mego doświadczenia, również jako nauczyciela zawodu, zdecydowana większość
młodych i nowych adeptów sztuki
fotografii to dziewczyny. Na udziale
dzieci i młodzieży szczególnie nam
zależy, dlatego dla nich właśnie zawsze tworzymy dodatkowe wyróżnienia oraz nagrody. Dziękujemy za taką
możliwość przede wszystkim naszym
niezawodnym sponsorom, którzy są
z nami od pierwszej edycji. Są to:
Biurowiec, TomicaArt oraz niezawodny partner Teatr Nowy Nowy Sącz.
Wśród fundatorów nagród jest również Towarzystwo Miłośników Starego Sącza z racji swej statutowej działalności. Burmistrz Jacek Lelek nigdy
nie odmawia pomocy. W tym roku
naszym partnerem strategicznym
jest TEB Edukacja – sieć szkół, która wraz z firmą CANON Polska prowadzi szkoły fotograficzne. W wyniku tej
współpracy oraz przy udziale Burmistrza planujemy wydać ogólnopolski
wielkoformatowy kalendarz z wybranymi pracami konkursowymi. Będzie
to niebywała gratka dla uczestników
konkursu, a dla nas – okazja do niezwykłej promocji walorów naszej
Gminy. Pamiętajmy że przepiękne kapliczki znajdują się nie tylko na terenie Starego Sącza ale na całej szerokości między Popradem a Dunajcem
oraz między Przechybą a Łazami Bie-
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gonickimi. Warunkiem powstania kalendarza jest odpowiedni poziom nadesłanych prac.
3. Jakie miejsca w Starym Sączu są
najbardziej fotogeniczne?
– „Fotogeniczność” to bardzo subiektywne pojęcie, mniej więcej tak samo
co „piękno”. Według mnie cały Stary
Sącz jako miasto oraz cała gmina są
niezwykle fotogeniczne. Patrząc na
nie socjologicznie, architektonicznie, pejzażowo czy normalnie – pocztówkowo. Dla mnie, jako mieszkańca
oraz kogoś kto fotografuje tutaj kilkadziesiąt ostatnich lat, to niezwykle
cenne zanikające miejsca oraz ginące zwyczaje. Miasteczko zmienia się
bardzo szybko. Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego jest bezcenna, a skarby jej niezliczone.
W tematyce konkursowej zwracamy szczególną uwagę na aspekty
charakterystyczne dla Starego Sącza i okolic. Dlatego w pierwszej edycji pojawiła się św. Kinga, w następnej ginące w zastraszającym tempie
zabytkowe bramy, a teraz kapliczki i krzyże przydrożne. Działanie nasze ma na celu nie tylko organizację
konkursu czy też popularyzację miasta wśród fotografujących turystów.
Prace konkursowe pomagają dokumentować oraz archiwizować obecny
stan rzeczy dla przyszyłych pokoleń.
(WW)
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Miłośnicy dwóch kółek w Starym Sączu
Mimo niepogody kilkuset rowerzystów pojawiło się w ostatnią
niedzielę sierpnia na starosądeckich błoniach. Najwytrwalsi miłośnicy dwóch kołek, wśród których
był również burmistrz Jacek Lelek,
wyruszyli na trasy. Do wyboru było
5 zróżnicowanych tras, najdłuższa,
50-kilometrowa wiodła wprost do
schroniska na Przehybie.

A to ciekawe...

Heboj na Przehybę
Zawody Heboj na Przehybę są otwarte dla każdego. Ty też możesz wziąć
w nich udział i powalczyć o Puchar
Burmistrza Starego Sącza.
W czerwcu na podjeździe pod Przehybę rozstrzygały się losy Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Wówczas
zawodowi kolarze musieli pokonać ten morderczy podjazd po czterech dniach zmagań na
drogach naszego województwa. Ci radzący sobie gorzej w górach mieli teoretyczne szansę na wypracowanie przewagi pozwalającej im nieco odpuścić pod-
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czas końcowej wspinaczki. Tym razem nie będzie takiej
możliwości.  
Kolarze startujący 15 września będą mieli
przed sobą ponad 12 kilometrów jednego
z najcięższych podjazdów szosowych
w naszym kraju. Trasa bezlitośnie ciągnie się w górę, aby ostatecznie zakończyć się metą położoną około
800 metrów wyżej.  Wprowadzono limit startujących i limit czasu na pokonanie trasy. Kręta i wąska droga o nachyleniu dochodzącym do 16% na 100
metrach oddzieli kolarzy od rowerzystów.
Być może to osoba reprezentująca Stary Sącz lub
okolice zostanie mistrzem – lub mistrzynią – Heboj na
Przehybę i zdobędzie Puchar Burmistrza. Więcej informacji na stronie www.wyscigrowerowy.pl. (red)

FOT. ARCHIWUM ORGANIZATORA

Małopolska Tour, podobnie jak Rodzinne Rajdy Rowerowe, to święto rowerzystów, pasjonatów i amatorów
dwóch kółek. Podczas tegorocznej
edycji zaplanowano ciekawe wydarzenia plenerowe, takie jak zawody
sportowe, zabawy dla najmłodszych,
atrakcyjne pokazy rowerowe oraz pikniki w urokliwych zakątkach Małopolski, w tym również w Starym Sączu.
Wytyczenie tras i przygotowanie rajdu zlecono osobie, która zna się na
rzeczy, czyli prezesowi Małopolskiego Związku Kolarskiego, Markowi Kosickiemu. Dla tych, którzy chcieliby
powtórzyć lub doświadczyć radości
z jazdy po starosądeckich trasach
prezentujemy obok mapkę tegorocznych tras.
Organizatorzy przygotowali wiele
atrakcji, m.in.  samodzielne wykręcenie koktajlu na blender bike’u, spróbowanie jazdy po mobilnym torze grawitacyjnym, zobaczenie rowerowych
eksponatów czy też pokazy Freestyle Bicykl. Nie zabrakło także szkoleń
w ramach Akademii Bezpiecznego Rowerzysty. Imprezę zakończył koncert
Kamila Bednarka. Projekt został realizowany ze środków Województwa Małopolskiego. (WW)
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Biegiem po Miejskiej Górze

22 września 2018 (sobota) w Starym Sączu odbędzie się pierwszy Bieg i Marsz Nordic Walking
o Puchar Miejskiej Góry. Jest to druga, po Biegu świętej Kingi, taka inicjatywa promująca zdrowy tryb życia w Starym Sączu.
Pomysłodawcami tego wydarzenia
są radni: Julia Dziedzic oraz Sławomir Szczepaniak. – W Starym Sączu
coraz więcej osób uprawia bieganie
i chodzenie z kijkami. Chcemy popularyzować aktywny tryb życia, a jednocześnie promować piękne miejsca,
takie jak nowopowstałe ścieżki biegowe na Miejskiej Górze. Na wszystkich czeka wspaniała trasa przez las.
I chociaż nie jest zbyt długa, bo ma
5,5 km, to posiada wszystko, czego
potrzeba: długie zbiegi, ostry podbieg, oraz „ścianę” przed samą metą
– zachęca Sławomir Szczepaniak.
Zapisy już się rozpoczęły. Start zawodów nastąpi w sobotę, 22 wrze-

Szczegóły zawodów:
• Limit uczestników: Bieg główny
– 150 osób, Marsz Nordic Walking – 50 osób.
• Klasyfikacja: OPEN kobiet
i mężczyzn bieg główny; OPEN
kobiet i mężczyzn marsz NW;    
OPEN dla młodzieży (16–18);
Najmłodszy i najstarszy uczestnik biegu/marszu; Najszybsza
Starosądeczanka oraz najszybszy Starosądeczanin.
• Opłata startowa: do dnia
08.09.2018 r. włącznie – 35zł;

A to ciekawe...

Biegacze już polubili Miejską
Górę

FOT. Mariusz Szkaradek

•

•

od dnia 09.09.2018 r. oraz
w dniu zawodów – 45zł; młodzież od 16 do 18 roku życia
– 20zł.
Organizatorzy biegu: Urząd
Miejski w Starym Sączu; Lokalna Grupa Działania „Brama
Beskidu".
Koordynatorzy biegu: Julia
Dziedzic oraz Sławomir Szczepaniak. (WW)

FOT. Mariusz Szkaradek

FOT. SŁAWOMIR SZCZEPANIAK

śnia. O godz. 14:30 odbędzie się
Marsz Nordic Walking, a o godz.
15:00 – Bieg Główny. Informacja, zapisy oraz lista startowa dostępna na
stronie: http://www.stoper.pro/zawody/opis/id/17. – Zapraszamy wszystkich do udziału – mówi koordynatorka biegu, Julia Dziedzic. – Ponad 5
km ścieżek biegowo-rowerowych na
Miejskiej Górze w Starym Sączu jest
gotowych. Wspólnie dokonamy ich
uroczystego otwarcia.

23 sierpnia z inicjatywy Stowarzyszenia Visegrad Maraton Rytro odbył się trening biegowy na nowo
otwartych trasach biegowych w Starym Sączu, na Miejskiej Górze.
Wydarzenie skupiło kilkunastu biegaczy
amatorów, którzy na trening przyjechali z okolicznych miejscowości. Trening wystartował ze starosądeckiego rynku, by następnie udać się w kierunku Miejskiej
Góry. Następnie grupa podzieliła się na dwie drużyny:

KURIER

zaawansowana, która miała do pokonania dystans około 10 km oraz początkujących biegaczy, którzy mieli za zadania pokonać 5 km. Wiele osób biorących udział w treningu było
po raz pierwszy na Miejskiej Górze,
ale z rozmów wynikało, że nie po raz
ostatni. Biegacze bardzo pozytywnie
przyjęli nowe trasy biegowe, docenili
ich walory krajobrazowe, łatwy dojazd,
a w szczególności ich przygotowanie
i możliwość biegania po szlaku szutrowym, co jest niewątpliwym atutem. Trening
biegowy był przygotowaniem do zbliżających się
startów grupy Visegrad Maraton Rytro, która pod koniec
października wyjeżdża do stolicy Słowenii na 23. Ljubljana Marathon. (MS)
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